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(Forls. frän 6:e Håflet sid. 17!1).

År det ej, eftet' denna uppgift, ögonslwnligt, att en
Officer, äfven af de högre graderne, omöjligt kan göra heder
åt sin syssla, om han ej äger ensldlt förmögenhet, eller om
han ej erhåller en bi-befattning, h vars förmåuer lcmna en
tillölming, som i sanning är nödvändig. Detta händ er stundom. Men för dem, som ej halva uagon af dessa förmåner,
och detta är största antalet, blifvcr frestelsen att öl1a sine
medel till uppeh älle, genom andra utvägar, äfven otillåtlige,
allt för starl!. Uti marinen framte sig så många tillfällen alt
alviiuda fonderne från deras bestämda ändamål , t. ex. att
draga en personlig fördel af de summor , som blifvit bestämde till uppl1öp, antingen af virke eller utrednings-persedlar, i det man låter Kronan betala en tredjedel öfver det
verkliga priset. Vid hemkomsten af ett fartyg, det må halva
varit ute aldrig så Iwrt tid, har Chefen redan fårdie en ganska omvexlande förtecl1ning öfver de förluster, som uppiwmmit under seglingen, och hvarföre han begär afsl;rifning eller
ersiittning. Än har ett eller annat segel blifvit förstördt
eller bortblåst, än artilleri-pjeser måst kastas öfver bord;
alla dessa tillff1lligheter halva förorsal1at utgifter, som uppgöras, niir man lwmmit i hamn. Eller ocl1 hafva reparationer befunnits oundgänglica i främmande hamnar, och Chefen,
tvungen att utan uppehåll verl;slälla sådant, har betalt kostnaden vida dyr:u·e än på de Ryska vurfven. Vi må slutligen
nämna, att de divisioner, som äro stationerade i Svarta Tiafvet, till en betydlig del medtaca de belopp, som äro anslagne till reparationer, och att . denna kostnad är oföränderligt veri!icerad cenom stenruusslornes (pholas) härjningar,
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verldiga gnagare, fästade vid fartygens sidor. De afeifne
rapporne upphöra aldrig att förlmnna de sl1ador 1 som dessa
små djur förorsal1a. Professor llathke i [{önigsbere blef
verldigen sllicl1ad till Krim , för att på nära håll studera
egenskaperne hos detta förstörande element; men vid hans
anlwmst till Sebastopol, den sjö-hamn, som var bestämd för
hans forskningar, llunde ban, vid tjenlig tid, ej förskaffa sig
mer än några få exemplar, som förtjente att närmare examineras , så att denna lillnelse till undersölmine har förblifvit
utan resultat. Det år emellertid alltid besynnerligt 1 att de
andra nationer, som segla på dessa farvatten, utan att undantaga Turlwrne , hittills icl1e icke bafva varit blottställde
för denna olägenhet till en i någon rnåu jemförlig g1·ad.
Bör man deraf sluta 1 med någon sannolikhet, att underslef
är rådande i Sebastopol '? Huru dermed än må vara 1 så är
att förmoda 1 det tjenstemännen finna någon fördel i detta
tillstånd 1 sannt eller falskt; att lånet ifrån att vara ledsne
åt dessa oupphörliga reparationer 1 de tycka om att draga
fördel deraf, såsom en ypperlig grufva för enskilla ressurser.
såtedes l i stället att till fartygens förhydning begagna goda
kopparplåtar, år det vanlig jernplåt, som för det mesta brukas, eller ett simpelt förtent jernblecl1, som till trots för
den chemiska preparat, h varmed det öfverstryl1es, ganska
hastigt oxyderas 1 och snart lemnar öppet fält åt pholadernes
härjningar.
Ett af de förnämsta binder emot krigs-marinens utveckling är handels-marinens ovissa ställning ; allt för svag att
underhålla sig sj e lf, och i följd de ra f utur stånd att erbjuda
en stadig gl'Undval för sjö-politikens åsyften. I detta afseende kan Ryssland ej llomma i jemnbredd med många
Europeiska nationer, och det må vara tillåtet att anföra, att
detta rike ej företer något handels-fartyg af större värde.
Antalet af dess matroser och fiskare, inberäknadt handelsfartygens besättningar (hvil11a fartyg aldrig, utom n3gra säll-
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syn ta undantag 1 passera genom Sundet eller Dardanellerne),
öfverstiga ej antalet af l 0,000. IV! ed få undantag år hela
s:t Petershurgs, Rigas och Odessas handel i främlingars händer 1 som bemäl1tigat sig både export och import. Redarne
till större delen af handels-fartyg äro antingen Tyslwr eller
Finnar, men ganska få äro Ryss ar , och då är fråga endast
om skutor af obetydligt lästetaL Uti Svarta Hafvet se vi
samma förhållande, med den skillnad , att de mäklande här
utgöras af Engelsmän, Österril1are och Italienare. Några Grel•er, Rysl! e undersåter 1 etablerade i Odessa 1 utrusta väl ett
antal fart yg 1 men , efter denna hamn 1 hafva Taganroli ocll
[{ertsch allt för liten vigt, att fästa vår uppmärksamhet.
En jemförelsevis starlwre rörelse i commercielt hänseende visar sig med ångbåts-farten. Kommunil1ationerne i
Östersjön och Svarta Hafvet ombesörjas dels genom Ilegeringen 1 dels genom privilegierade bolag. De ångfartyg 1 som
begap,nas för dessa särsililla iindamål 1 simlie kunna till en
viss grad lemna vi~tiga hjelplnafter åt krigs-marinen, då deras närvarande antal är öfver 50. Uti Svarta Hafvet simlie
l l af dessa fartyg 1 h vara f 6 tillhöra Kronan 1 vara lämplige
att bära en svårare bestyckning. Två deribland l•ryssa oupphörligt på östra kusten (Cil'l.assien), och sl1ydda transporterue af lifs-medel m. m. till de llyslia garnizonerne. Emellan r\iga och Petersburg, Riga och Li'1becli, Liibeck och Petersburg, Petersburg, Swinem(ind", och Stockholm, finnes en
jemn kommuniliation medelst ångfartyg, under hela den vaclira årstiden. Lika förhållande äger rum uti Svarta Hafvet,
emellan Odessa och Con-;!antinopel, Odessa och Krim, Odessa
och Taganrog. En se:;lande palletbåt gör tillfyllest för lwmmunikationeme emellan Taman (Tmutaral1an) och I\ertsch.
lutet lian mer troget åclagal;icp,a det Rysl•a foll1ets instinlltlilia vedervilja för sjön, än -deras handels-marins redan
omnämnda ställning. Derifrån, hafva vi påstått, bärleder sig
den nästan absoluta omöjligheten att grunda en verklig sjö-
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styrila 1 en omöjlighet 1 hVal'S eräns sjelfva Styrclsen är ur
stånd att förutse. Officerarnes oerfarenhet härrör till stor
del från den afsmak eller åtminstone liknöjdhet, som de
känna för sitt yrke. Vi skulle tro, att man lmnde finna orsaken till detta förhållande i den ytliga, machinmässiga uppfostran , som de unge Kadetterne erhålla uti deras Kadettslwlor. Ännu bör amuiirkas, att det brul1 att transportera
med vissa fördelar , från marinen till landt-anm~en , ej bör
litet bidraga till denna motvilja, i synnerhet hos unge män,
som så mycket de kunna, slräfva efter ett hastir,t avancement. Kan man grunda några allvarliga förhoppningar på
en så beskaffad ställning, hvilken ställning både mariner och
matroser siwlie hoptals iifvergifva , om det stode dem fritt'?
Vi tro det icke. Dessutom äro Öslersjö-mar inerne endast
till hiilften sjömän , emedan de, under den vacl;ra årstiden,
tillbringa en allt för lwrt tid ombord på Flottan, och, under
vinterliden , dela med landt-trupper ne tjenstgöringen i land.
Sjöfolkets föda är hvarken dräglig eller så närande
som det lefnads-sätt liräfver, h vilket de föra. De äro underkastade ständiga fastedagar, under hvilka kött och feta
lifs-medel icke få förtiiras. Det salta l1öttet och fläsket äro
ofta af mindre god beskaffenhet. llrödet är babadt af råg
i stället för hvete "'), och innehåller så mycl1en surdeg, att
det alltid är svårsmält.
Sjö-etublissementerne od1 arsenalerne för Östersjön äro
hufvudsakligen beHigne i S:t Petersburg. Varfvrn för fartm
af lägre cert äro belägne vid östra ändan af staden , der
Newa förenar sig med en liten flod , Ochta. Tackling och
utredning fulländas vid Nya Amiralitetet, hvarest jemväl
Skepp och Fregatter byggas och repareras. Det sistnämnde
*) Denna förmenta olägenhet måste fOrekororna besynnerlig i Sverige,

der allt skepps-bröd bakas af råg, och anses helsosaromare och
kraftigare än hvete-brödet.
Ö(vers. anm.
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änd~ ned till stora Newas utlopp. Två stora varf följa derpå,
och längre bort, i grannsiwpet af Vinter-palatset, träffar man
Gamla Amiralitetet, som småningom öfvergifves, och för närvaraode begagnas som bloclmwlwre-verlistad och allmänt förrådshus för verl•t yg. I anseende till det grunda vattnet uti
vil1en, ända till Cronstadt, erhålla fartygen på det sistnämnde
stället sitt artillet·i. l\1an finner i denna stad doclior och
liölhalnings-bäddar, men deras bruk är inskränlit till reparations-arbeten . 1\'letallerne, i synnerhet jernet, tillverlws i
Rolpenas, hvarest Ångfartygen byggas. Cronsladt har tvenne
örlogs-hamna r och en kopvardi-redd. Denna långt framskjutna skildtval1t för hufvudstaden är ganska omsorgsfullt
befilstad ; man anser den för ointaglig. Belägen på en låg
och långstriicl\t ö, i den vik, som formeras af New as svallvåzor, synas de verl1, som försvara denna plats, anlagde med
fulllwmlig liännedom af ställets naturliga fördelar, böra trotsa
hvarje fiendlligt försöl!. Särsl1ilta batterier skydda de båda
örlogs-hamna rue (äfvensom kopvardi-red den), hvilka dessutom innesluta hvardera en särsllild division af Flottan.
Landnines-ställena och sjelfva inloppet till S:t Petersburg
äro försvarade af Kronslotts fästning, byggd på tvenne öar.
Uymden emellan Cronstadt och södra lmsten ligger visserligen ej inom portcen af Kronslotts kanoner, men är tillräclilir:t skyddad genom det ytterst grunda vattnet på denna
sida; ett trånet pass leder i denna direl1tion från Cronstadt
till t>etersburg. Tolboks fyr, 80 fot hög öfver vattnet, tillkånnagifver direktionen. De fästen och batterier, som skydda
inloppet till Petersburg, äro armerade med 500 kanoner.
Inloppet till Finska vil1en är försvaradt först af l1astellet
Gustafsvärn, af föga betydelse ; men derefter kommer fästningen Sveaborg, byggd på en klippa, på nona kusten, och
tre fjerdedels mil från Helsingfors. Della är Finska villens
Gibl'altar. 1\Iidt emot , på Estländsila lmsten, ligger 1\evel,
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som är tredje divisionens station • Denna
hamn
.
'
, p"a tlVI'Il;en
man 1843 gjort förbättrings-arbetPil , är för närvarande i
godt skick; den försvaras af två sjö-fästningar. De omätliga
k~serner, som man hade företagit sig att uppbygga p5 ena
sidan af staden, hafva förblifl'it ofulländade, i auseende till
sundhets-förhållanden. Invånarne benämna dem allmänt 1 på
skämt, för Palmyras ruiner. Köpmans-redden är i ett beklagligt tillstånd, och uppgrundas årligen allt mer och mer.
Denna stad , fordom så blomstrande , så lifvad af industri
och handel, går, efter all sannolikhet, till ett skyndoamt aftynande, en följd af dess allt för nära grannslwp till hufvudstaden. Rer,eringen egnar ej heller, sedan en längre tid,
samma omsorg, som fordom, åt denna stads befästning 1 så
att det bar utseende, som skulle den helt och hållet få fiirf~lla.
Sju mil vester ut träffas 13allisch-port, i fonden ar en
~tk (~ller ett sund), h vars vatten har denna för fartyg
~nskvarda egenskap att ganska sent tillfrysa , stundom alls
1c~e.
Petter den store hade för afsigt att der bilda en
kngs-hamn. Hans efterträdare egnade sig, d<:"lvis, åt förslaget, men med en sådan liknöjdhet, att de påbörjade arbetena
förfallit i ruiner. Helsingfors, på den motsatta lmslen f
, äger verklicen en god hamn, befästad med en fö;trartl•g skans. Närbelägenheten af Sveaboros fästnino "k··
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u
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sa_ er Jeten. Denna sednare p u ni• t , JlVI' Il1en VI· redan omn_amnt, är byg{jd på sju klippor, och resPr sig, med stolthet
till en ofantlig höjd öfver vattnet
· 1oppet d 1· t ar
.. '
· · "e
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hvarken liitt eller bcqvämt , just för det 111 e d grun d oc 11 skar
.
uppfyllda
farvattnet.
Huru
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vara
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.
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, ar en et,ydhg afd elmng af_ Ostersjö-flottan hät· oftast stationerad.
Gustafsvarn' som ar beliiget vid inloppet till Fin ska viken
är' såsom maritim plats' verklieen af en underordnad be~
tydenhet.

Fi~Jia.nd

Arlwnc el , vid Hvil a Hafv et, äger va clira twns!rul1tion sbädJar , f"
..- f(]'l[! •l· c1o c1w r, samt f: Oda hampspinnare-vcr11stäor t t<~

der och seceldulis-fabrilier. Som skepps-timmer lätteligen
kan flottas ned på Dvina , så frambringar Arkaneel ett stort
antal fartyg för östersjö-flott an , hvillia afgå till sin bestämmelse, sf1 snart de blifvit upptacklade och sjöredde; men
som denna hamn ej är inberiillnad ibland Ryska marin-stationerne , så har man der icke etablerat någon örloBs-hamn.
Vi hafva redan nämnt, att Sebustopol är samlings-platsen föi' Svarta Hafvets Flotta, på sjelfva det ställe, hvarest i
forntiden staden Chersones (Chers. Taurica) var belägen,
som var rylitbar genom sin handel. Hamn-byf:gnaden är
ännu ej fulländad ; men gynnade af ställets naturliga beslwffenhet, äro anlåf:gningarne vidtagne i en så storartad
skala, att de inom en föga afläBsen framtid, komma att göra
denna hamn till en af de vacliraste och bästa hamnar i
verlden. De nya bassinerue, af en stor vidd , äro af ett
fulländadt arbete, och hafva ett så stort vattendjup, att de
tillåta de största fartyf: att ankra helt nära intill kajen. Två
Fyrbål1ar leda, nattetid, till inlopp et i hamnen, hvars säkerhet
är försvarad ar fyra ansenliga batterier. Varfven och Amiralitetet, h varest de nya fartyg en byggas och lwmplett utrustas,
äro bel~gne vid Nilwlajew, vid ö fra ändan af hamnen, som
bildas af lJug. Anlc·dnincen till detta deplacement är densamma, som varit slliil et för valet af Petersburg, i stället för
Cronstadt, till maritima arbeten, dPn att förvara dem emot
ett oförmodad! anfall af allt för öfverläf:sen styrka. Vi hafva
haft tillfälle nämna, att der jemväl fH' residenset för Generalstab en och Justiiire-väsendet, tillhörande Flottan på Svarta
Hafvet.
Odessa har endast en dråelig handels-hamn, och simlie
på intet sålt lmnna blifva en förenings-plats för några Liniesliepp. I Odessa, så ''äl som öfverallt vid Rysslands kustländer, utöfvas emot främmande marin ers Officerare och besättninBar, hvill>a der uppehålla sig, för annat ändamål än
endast handels-ären den, ett öfverallt lika system af uteslut-
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nine. En slweg-riiddsla förbjuder dem uttrycklieen att fritt
passera eenom staden; och för att bättre förekomma sjöfoll;ets eller andre nyfilmes besök, finnas i särskilt upplåtne
butil;er på lwjerne tilleåne å lifs-medel, färslit kött och vanliga förnödenheter:~<).
Vi hafva försökt att upprälma sammandrabbnings-medlen
och materielen 1 som finnes i maktens händer, och vi hafva
sett, eenom hvill;a välberalwade slutföljder Hyssland vetat
draga fördel af förh fdlandena, och slutligen uppnått resultater, sälira, värda uppmärl;samhet, emedan, till antalet, Ryska marinen är öfverlagsen Franlirikes, och endast und ~ r!Jg
sen Stor-Brittanuiens ; men bildandet och det hastiga utrustandet af en verldig sjö-styrl;a fordrar, såsom man vet,
väsendt:i);a vilkor·, som de genom konst tillsl•apade medlen
icke lillnna åstadlwmma . Åtminstone kan en disciplin, som
knappt ät• ordnad, en oreanisation, som, så till sägande, är
improviserad, icke lemna dessa garantier. Sådane viikor
måste, efter hvad en bepröfvad erfarenhet lärer oss, hafva
en ymnog liälla, och sin fasta grund i befolkningens l<arali!er
och medfödda kilnslor. ilelägenheten ·af nysslands lwst-länder
lemnar, vid ett simpelt ögonl;ast på lwrtan, upplysning, livarföre landet, ända till denna dag, har varit i brist på nödiga
elementer. Men äfven ibland de partieJa undantagen, förvärfvade genom stora bemödanden och uppoffrinear, och på
belw stnad ar en i allmänhet ganska uppöfvad konsts lilleångar, finnas det vissa dispositioner, som hindra en fullsttindi
e
··
" g, d.Is positiOner,
rramgan
mer rebellislw, fin lmsternes natur
och emot hvill;a Kejsarens vilja måst brytas. Frånvaron a;
en befollmine, af naturen ecnad för sjö-tjensten, sl<all ögon*) Månne ej dessa förbud kunna bnfva andra orsa ker?

1 de städer

d~t en liflig bnnd el förer en mängd frtimmadt sjöfolk, skulle iu~

vaoarne vara ganska beliltn e, om detta folk kunde afhållas från
besök af krogar inne uti städerne, med den ofta vanliga följden af
Ö{vers. amn.
fylleri, oljud, slagsmål och öfl'ervåld .

sl<enligen inverka, ntit' en eång verlds-hilndelsernes gång kan
komma alt medföra en sammandrabbning emellan Rysslands
Flottor och Franl!rilws, Englands eller Amerikas. Ögonblicl;et
af en sådan kris har blifvit undanröjd med en omsorgsfull
uppmärl<samhet. Förutseendet ar denna svaghet (jemförelsevis) har nästan funnit sitt förverl!ligande vid de tillfällen, i
sanning föga talril<a, då det har varit lernnadt öpp et att be.dömrna de väsendtliga eeenskapeme hos en mal\ t, som opinionen envist hade vant sig vid att h~lla för öfverliigsen.
Glansen af sjö-bataljen vid Tschesme är betydligt förminslind
genom den omsLindigliet, att segern vanns öfver en motståndare, som var Föga frul!tansvärd, och att Engelska sliicl!ligheten i manövern och kunnigheten vore de, som afgjorde
dagens framgånear. · Den ära , som f\ yssarne tillslit'ifva sina
vapen vid nederlaget af Gustaf Ill:s Flotta , tål icl;e någon
opartisk undersökning, om än våesl;ålen icl;e kan luta åt
Svenskames sida. En enda gång, vid den tidpunlit, då
Alexander samtyclite att antaga Napoleons lwntinental-system,
uppstod ögonblicl•et för en strid emellan England och f\yssarne, och de sistnämnde Förlorade vid sammandrabbningen
ett Liniesliepp och två Fregatter. Sedermera erbjöd den
olyclisdigra bataljen vid Navarino (ett af de mest opolitisl;a
företag af Engelsl;a styrelsen) Ryssarne ett nytt tillfälle alt
pröfva sin sliicldighet. Det är numera ej lvifvel underlwstac.lt,
att den ifrågavarande vapen-bragden hvarl<en bar utbredt
anseende eller varalilif: iira öfver någon af de stridförande,
hvilkas öfverlägsna antal ej beböfver åter upprepas. Turlwrnes försvar var långt ifrån att vara obetydligt, och den Ryslia eskadren, äfven med den förenade fördelen af öfverlät:senbet i antal, talilili och dis cip lin, bl e f så illa tilltn:ad, att
den bade föga skilJ att sl1ryta öfver ut~ången af striden.
Under lirigel, som fortsattes emot Tul'l<arne, finrro Ryssarne
ytterligare vidliännas förlusten ar en Fregatt. Jemförelserne
stadna vid denna tidpunkt, ty det är omöjligt att anse såsom brigs-operationer blocbad en af Cil'i;assisl<a lwsteme, eller
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sådane rörelser 1 hvilkas enda afsigt varit att försvara landtarmeens operationer på särskilla landstignings-punkter, emot
en fiende, som var utan fartyg.
De svårigheter, med hvilka Ryska styrelsen alltjemnt har
kämpat, och som den ännu dagligen möter, äro just de omständigheter, som gynna utvecklineen af dess frulilansvärda
Iandt-arme. Man kan nämna skiljda nationer, utbredde öfver Kejsar-riliels vida rymd , af hvillia somliga hafva l•allelse
till Kavallerister, somliga till Infanterister; men af h vilka ingen känner sig i en behaglig ställning, på en rörlig planli3,
simmande på ett ostadigt element. Det gifves i Ryssland
hela folkslag, som lefva vid harvels stränder, och som liliväl
nära en medfödd, till och med otrolig antipalllie emot all
segling ; för att endast nämna ett exempel, våga sig Letterne på Kurlands och Liftands lmster sällan i sina båtar öfver en högst två mil till sjös. Krimsiw Tartarerne, hvilka,
så till sägande, hafva fisliet i sina händer, äro hvarken goda
fislwre eller goda matroser. Äfven öfvas kust-farten och
fisket af utländninea~, och Czaren är tvungen att släpa sina
undersåter, arbetare från landsbreden och sl<iderne, till kusterne, för alt af dem , de må vilja eller ej , göra N"ptuni
söner. Endast i några distriliter, såsom omkring Arkangel
och i Finland, finnes en befolkning, som i viss grad kan underhålla besättningarne.
Ehuru Rysslands geografislw läge har vägrat detsamma
gynnande viikor föl' upprlätandet och underhållandet af en
sjö-styrlm, sådan alla Europeiska nationer för närvarande
äga, har likväl Regeringen gjort mycket i denna väg, genom
en ihärdi[; styrelse , och eenom sin oupphörliga verksamhet
på nationens tröghets-tillstånd . Viljan har varit tillräcklig
att sälta denna nation på en upphöjd ställning ibland dE:'
sjöfarande nationerne , oal\tadt de geoerafiska hindren. Det
är sannt., att utsträclmineen af de norra lmsterne, ända fram
åt PoLar-hafvets seklers earnia isberg, gör en sjö-styrka åt
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dessa fraliter onödig. Man simlie lmnna tillägga, att fartygen
i Östersjön ej lmnna göra tillriicldig tjenst, då de sex månade•· af året äro qvarhållne i hamn genom is , som tillsinter
inloppen , och att en yttl'rligt insl•ränl\t tid lmappt är medgirven för att frislw upp besättniugarne från deras tvungna
overl1samhet, under en lång instängning.
Från en an nan synpunkt , är Krjserliga marinen , enär
Ryssland är utan lwlonier, icl;e kallad att sl•ydda något viisendtligt eller vitalt intresse. Den Ryska handeln, i ett nästan passift tillstånd , kriifver ej heller eller fordrar åtminstone få armerade fartyg, för att sliydda dess farlwster.
Nationens intressen hafva på hafvet få berörings-punliter med
andra nationer, och det är hardt nära omöjligt, att, i fredstid, försliaffa sjömansiwpet hyra på handels-fartyg. Under
sådane förhållanden, äro de enda företag, hvartill en så vidsträelit materiel är använd , begränsade inom några vetenslwpliga expeditioner åt aflägsnare farvatten , eller att periodislit ombyta d:~t fartyg, som Ryssarne underhålla vid Amerikanska kusten. I alla öfrica fall må det vara tillåtet att utan
öfverdrift antaga, det anlwmsten af ett 1\ysllt fartyg i främmad hamn ej har något verldigt sliäl, utan endast begäret
alt lagrra i dagen vissa nautiska framsteg, och inskninl;er sig
sålunda till en simpel parad-expedition. Det har då något
sliäl för sia , att beiralila den [(Pjserliga marinen, från M:r
Cobdens synpunkt, då han påstår, på grund af sin nuvarande
throri, att underhållandet af en Engelsl1 eskader i Medelharvet är en ren lux. Rysslands Flottor äro i sjelfva verket
och hafva i alla tider varit en ganslw dryg börda för landets financer. Under denna sednare synpulllit, h vilken vi
tro vara obehöOigt att närmare utveclda, är spekulationen
mindre god . I alla fall har tiden i sin gång ej lmnnat hindra Europa att framställa talrilia vältaliga saliförare till stöd
för den höga tanlw, man gjort sig om Ryssarnes stats-lwnst.
Efter de bctral•telser, som vi hafva försökt att framl<iGGa 1
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och som VI aro i tillfälle alt behäfta genom and1·a exempel,
komma vi snart till den slutsats, att, oaktadt alla upptänkliga
bemödanden , denna makt , som i detta ögonblick befinner
sig orngifven af talrika och ganska allvarsamma svårigheter,
ej me1· lian genombryta den cirkel, hvarinom den finner sig
lil1som fjettrad ('?).
Äfven böra vi betrakta en annan del af fråzan. Huru
kunna, vid alla de öfvervägande prof på framgång, samlade
under långa år, nationerne och Regeringarne vara så föga
upplyste om den Moskovitisl1a politiken , att de ännu kunna
låta sig luras af dess bedräp,lip,a utseende'? Det är för oss
svårt att inse. Denna politil• har sitt ursprung från en mer
aflässen epok än Petter den stores, ty den vidlådar sjelfva
Hyssarnes natur. llehöfs det väl här att anföra den utvidgnings-princip och på samma gång det införlirvande, som
utan afvilwlse utgör grundtunlien för det l\ysl<a Kabinettet
och de handlingar , som derifrån utgå '? Detta nationeJa
grund-drag är arrvedelen hos den Slavisl1a racen, och i synnerhet hos stor-Hysslands befollwing. Delvis återfinner man
det, men med olilia sl;icli, hos de nationer, som äro af Latins!\ stam, i synnerhet hos Fransmännen, deras mer direkta
arfvingar. Det Slavislia elementet, listigt som ormen, l1ryper
fram , och söl1er obemärl.t at t smyga in öfve1·allt, ända till
det ögonblick, då det bör framstå, stolt i sin styrlia, för att
dil1tera lagar. Detta är historiskt den Moskovitiska racens
roi i Europa. Den äger för öfrigt, för att begagna ett
Franslit uttrycli, ett falslit sl1en af bonhannnie (ordet hjertlighel
simlie vara olämpligt), som ofelbart lyckas att med illusiollPr snärja nybörjaren. Dessa olil1a medel, förenade, hafva
sedan lång tid tillbal<a gifvit åt Ryssland en ostridip, öfverlägsenhet öfver de rivaliserande nationernes bäste diplomater. De
tilldragelser, för hvilka Orienten under de sednare åren varit
sl.ildcplats, medföra slutligen, i öfverensstämmelse med Rysslalids önslmingar, en l< ris , förutsedd sedan lång tid tillbalw ,
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arvaktad med tålamod, och afslöjar det dolda målet för Ryssarnes utomordentliga bernödande att bilda en betydlig marin. Emot förverkligandet af tvenne djupa beräkningar, med
beslutsamhet fullföljde, hafva alla Rikets krafter småningom
forts!; ridit; och den slutliga eröfringen ej allenast af Constantinopel, men äfven af Sundet, skall en gång, på ett bindande sätt, _visa Europa den förutseende slwrpsinnighet, som
alltid ha r stått i spetsen för Ryslw malilens rörelser. Nä I'
slutligen Czareme hafva försiil;rat sig om väldet af dessa
båda så efterlängtade platser för de liksom i för viip, bygp,de
Flottorne, dft slwll man ej länGre nel<a riktigheten af deras
herälminp,ar, eller den skicldip,a liloliheten, att i läg lip, tid
förse sig med verl;tyg för ett nytt arbete, i förväg utstakadt.
Då skall Ryssland finna ril< ersättning för national-alstren,
hvilka med så mycl<et mod blifvit lagde å sido för denna,
nästan ideala spelwlation. Kapitaler och räntor skola återgå
med råp,adt mått till landet, på Medelharvet och Östersjön.
De Grekisl<a Iinsterne, de Danslia öarne med hamnar och
befollming, absorberade i det omätliga väldet, införlifvade
så till siip,ande med herrsiwren, sliola försli3ffa sldcldip,e sjömän och tillräcldig materiel , för att rätWirdiza anspråket på
herrav[l(det öfver bafven.
Det listiga förbudet för Engelska och Fransl<a lirigsfartyg
att ingå till Svarta flafvet ( öfverenskommet genom traJdaten
i Unliiar-Skelessi), livilket tillsluter Dardanellerne för dessa
båda mariner, tillförsällrar Ryssland om ett fullständigt lugn
i afseende på livarje fiendtligt försöl1 emot dess hamnar.
Med ett öfvervälde i dessa farvatten, som Halfmånens tillagda
eröfring ej l<an på något särdeles märkbart sätt öka, ehuru
sjelf, fastän tvifvelaktigt, uteslutet från seglingen i Arliipelagen,
har det förvärfvat sig en ställning, hvars fördelar svårligen
lmnna komma att amtvistas, så länge tral1taten ej blifvit
upphäfd eller förändrad. Dess Flotta, dess bästa esl<adrer,
hvilkas lugn ingen fiende förmår störa , äro alltid till hands,
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spanande efter det gynnande ögonblicl1et, och färdigt att
sträcka handen efter det Ottomanniska rikets hufi'Udstad.
Långt innan de Engelsl1a slwppen slwla kunna sl1ynda till
hjelp från Malta, slwll detta olycldiga lands öde oåterl1alleligen
vara afgjordt. En simpel öfverrumpling kan öfverväldiga
den liknöjde Museimannen, och en gång herre öfver Stambul, ett så lätt ro f, slwll Ryssland sätta bom för Frankrikes
och Englands eemensamma bemödanden. Constantinopels
eröfring, öppet försöl1t i Catharinas tid, mrn lemnad å sido,
i brist på tillräckliga medel, har sedermera synts vara öfvereifven (utan att i sjelfva verket vara det), för att insöfva
de Stora Europeiska makternes lättretlighet; och illeen har
till och med, om minnet ej sviker, blifvit a(svuren. Men
Vesterländernes relationer och intressen ombytas hastigt,
alltefter de Styrandes vilja och skicldighet. Efter hvad som
i vår tid tilldragit sig i Orienten, är det tydligt, att det beror af en enda häftig önskan hos Kejsaren , att helt och
hållet ombyta utseendet af denna del af l{ontinenten. År
l 808 yttrade Alexander, då han utpekade Constantinopel på
kar·tan, att detta vore nyckeln till hans riken. Hvad vore ej
tillvexten i rnalit hos en Stat, som lyckades att göra en sådan eröfrine. Är det ej utom allt tvifvel , att besittniosen
af denna hufvudstad med alla dess materiela och moraliska
tillgångar, med dess ypperliga geografiska läge, och den
militär-styrl;a' som dess intasande ejorde disponibel' förde
med sie suveräniteten öfver hela Turidet, och skulle utsträclla ett öfvervägande inflytande ända till midten af Asien,
samt slutlisen för Ryssland öppna den port, genom h villlen
dess fartyg, som flneo fritt inträde i l\ledelhafvet, siwlie
komma att i en mer afeörande män tynga i vågskålen , som
afgör Vesterlandets öden, der det hädanefter är så lätt att
draga fördel ar de inre oroligheterue ' af de poliiisila och
socialistiska rörelserne, som i l'år tid oroa niistan hela Europa '? slutligen befriad från allt tvång , för att utomkrinesig sprida organisationen af sitt inre SJ'stem , skall storheten
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af dess politiska makt blifva sådan , att det för alltid skall
blifva omöjliet för hvilken stat som helst att isolera sig fr·ån
den maenetiska strömmen. Det återstår alt veta, och pröfnings-dagen är måhända ej fjerran , om man ej har förlorat
en oåterlwllelig tid , om man ej har låtit tillfället gå sie ur
häuderne, som bordt vara fattadt läneesedan, att än en gång
och för alltid ställa Turiiiska området och Sultaus rike i
säkerhet för fi ysslands anfall och företa e.
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NÅGRA ORD

ANGÅENDE DEN TVÅ- OCfl SEXBLADIGA PROPELLERN.

Under en tid, då mensldiea snillet med rastlös verksamhet
eör den ena förvånande upptäcl1ten efter den andra, då alltina förbättras och förädlas, och särdeles sedan, efter ån&kraftens upptäcl;ande, eller rättar·e allmännare beeagnande,
man rälmar ett llj'tt tidehvarf af nyttiga uppfinningar, bör
man ej förundra sig öfver att se, hvad som i går ansågs
ypperst, i dag få stå tillbaka för nåeot ännu bättre, ännu
snillrilwre uttänkt.
nedan år 1821 navigerade på Ooderne Missisippi, Ohio
och Missouri narmare ~00 Änefartm, ehuru endast näera år
förut blott en och annan sådan på vattnet sig rörande vehiliel
med ofullständiGa rnachiner, på försök var byegd, och ännu
1 O år sednare såg man skepp , hvillia framdrefvos genom
ån::;l;raften, månedubbelt detta antal, korsa h varandra på alla
haf, på alla inre segel-leder och flod el'. Skofvelhjulet, anbragd t på dessa fartygs sidor , var då det enda, man liände
och begaenade till skepps-kroppens framdrifvande genom
vatten-massorna, och natul'ligtvis gjordes med detta hjul,
under tidernes lopp, mången nyttig och af behofvet påkallad
förbättring. Från det enlila, fåarmiea, lwm man till det tätare med en arm för hvarje fot af hjulets diameter, och
derefter till Morgans och Scaw;ll'()s paddlewheel med rörliga
och alltid vertilialt stående slwOar, samt slutligen, sedan allt
i detta afseende var fulländadt, då af detta hjul troligen ej
mera lnmde göras, uppträdde Smith med sin skruf och Ericson med sin . snillrika propeller. Att dessa nya mechaniska
inrättningar slilllle emottagas med ett allmiint intresse och

väcka ett stort uppseenJe, var naturliet, ty ehuruval man
erl<ände, att slwfvel-hjulet lmnde bibringa fartyeet all den
fart, man önskade, hade, oaliladt denna hufvnd-eeenslwp,
delsammas anviindande sina svårigheter, ell er rättare, man
tycl1te att hela denna tillställning, ehum den uppfyllde sitt
ändamål, ändocl; ej rilltiet passade till sli eppet. Denna ofantlig~ hjulbyggnad med dess betäckning eller s. !1. hjulhus,
tagande så mycliet vindfång, så missprydande skeppet och i
hvarje öeonblicli blotlstäldt att lirossas och göras obrul<bart
af fiendens kulor ell er hftfti::;a störtsjöar, val' nu ditk omm et
endast för att verlia med, röra några få slwOar uti vr.ttenytan . Att deruti låg näeot onat urli[!t, år så ledes eifvr t, åfvensom man, för att komma ifrån detta onaturli::;a, just med
så mycl1et mera förliärlek s!Hiile omfatta allt annat, som
lwnd e göra delta bjnl umbärli::;t och siirdeles slu·ufven, hvil1\en, ehuru fö rmiitct det är alt dömma uti en framtid, troligen ej af nåeot till ideen bättre l;an ersältas, helst dft man
en eång hinn er f:'\ dens amma på dd ändamålsenligaste och
fnlllwmligaste sä tt lwnstrut>rad.
Den korta striden emellan hjul et och sllrufven eller
propellern borde, om den n5eon si n föreva rit, naturligtvis
redan till det hufvudsaldi::;aste va ra ull;ämpad till fördel föl'
den sednare; men huru nu denna skruf, för att göra den
största möjlica verlwn, och i ö fri zt vara ändamålsenli::;ast
lwnstruNad , bör se ut, detta är ännu ej så bestämd t afgjord t. Man vill med visshet veta, att i Enclancl, särdeles å
Örlocs-m arineus alla ånefartn;, ensamt och uteslutande begagnas den tv[\b!adiea propellrrn, hvilhen bar den stora fördel med sie, att då skeppet dertill iir inrättad!, den när som
helst med lätth et och eena ressurser inom relinern l;an upplyftas ur vattnet, och, om det så iir behölliet, LH1en skiftas
med en annan ; h varemot hos oss i Svcrice, inom så väl
Örloes- som llandels-marin, den fler- eller sexbl adic a är till
dess lwn strulllion den bäst ansedda. Ihillieil af des sa
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livaremot något jemförelse-föl'sök med den tvåbladiga, under
lika förhållauden, ej kunde erhållas.

verldieheten är det, iir ännu en outredd fråea, ehuruväl de
Låda partierna för dessa så olika systemer, l1Var för sig, vilja
se saken helt klar och bevislig, men äfven detta upplösta
problem skall, lika med alla andra, fullt ut så svåra, invecklade och lil1a vigtiga, geuom en uti praktisl1t afseende inhemtad tillriicldiff visshet, med liden ojiifal1ti['!t lösas, enär de
nårvarande ofullständiga thearierna uti detta hänseende ej
rätt tillförlitligt eller afgörande lwnna fälla domen.
Till utrönande af förh5llanderne i den v~aen, hafva helt
nyligen jernf'örelse-försöli med Ån[:farty(:et Balders tvenne
propeller, den ena srxbladig af 1\apten Carlsunds och den
andra tvåbladig af Löjtnant Mechanicus Sasses lwnstrulition,
blifvit på nådig befallning företagne, och lära dessa försöli 1
hvilka, till följe af den för desamma så liort utsatta tiden,
lwnslie ej blefvo nog fullständiga, för att absolut afr:öra frågan, lemnat följa11de resultater, nemligen:
Under boaserings-försök med den på Carlsl1rona redd
liggande Kassern-Fregatten af Chapman :
l :o Emot vinden, med frisil bramsegels-lwltje och smul
sjö, meddelad e den tväbladiea propellern Fregatten en fart
( hestämd efter uppmfllt distans) af 2, 7 ~ lm op , hvaremot
den sexbladica, under laber bramsegels-kultje och för öfrigt
lika omsliii~digheter, gaf en fart af 2,71 lmop.

2:o Med vind en frun al<tern, frisl1 bramsev,els-l;ultje och
smul sjö, gaf den tvåbladiga propellern Fregatll·n en fart af
5,2~ , då den sexbla diga, under laber hramsegels-lmltje och
för öfrir;t samma omständiv,heter, ear en fart af ~,75 knop.
3:o Med vinden två streck från fören, fri sli bramseeelslmltje och smul sjö, gaf den tvåbl adi ea propellern Freeatten
en tormad fart af 3,3, och den sexbladiga, under laber bramsep,e ls-kultje och lil1a sjö, en fart af 3,07 lmop.
4:o Under . sti ltje och lätta karrinp,ar npp [: icl• Fregattens
af den sexbladiga propellern mcddl'lacle fart till 4,3 lillop,

Utan bogsering :
tvärs öfver lwrs-linien , Ja bel' bramseg.e ls-lmltje och ingen sjö, gjorde fartyget med den tvåblacli3'a propellern en fart (bestämd genom uppmätt distans
emellan sl1aret Länsman och llästholr.nen) af 7,1;5 och under
i alla afseende n lika förhållanden med den sexbladiga 7,52
knop.
1 :o Med vinden

2:o Med vinden sex strecl! från fören, jemn bramsegelskultje och smul sjö med någon dyning, blef farten med den
tvåbladiga prop ell er n (bestiimcl genom en längre dis tan s
emellan grund et Estell och Utldippans fyrtorn) 7,64, då den
sexbladiea under· samma omständigheter endast gaf en far t
,'

af 7,1 knop.
Vid alla de för eeli ende försöken hafva under bogserin g
med den t v5b la diga propellern, sliderne varit ställde för ! ,
samt med den sexblodip,a utan expansion, och utan boesering
i förra fall et för J , och i det sednare för -! expansion, då
rotations-med elha stigheten för den tvåblodiga propellern uppgått till 8~ och för den sexbladiga till 68 slag i minuten
med i det niirmaste lil1a lwl-5tcäng, ell er så, att då de n
fiil'l'a lwnsumerat 2 -{ 0 , den sedn~1re förbrukat 2 160 tunno r
limmen.
slutligen anmärl!tes , att den tvåbladiffa propellern vid
igångsättning hastigare meddelade fart åt fartyget än den
sexbladiga, särdeles under bogserings-försölwn, hvaremot den
förra förorsaliade starkare slrakning åt al<ler-skeppet än den
sednare , äfrensom att, i anseende till den tvåbladiga propellerns större diameter, propeller-öppningen i skarpet torde
lmnna antagas vara ofördelaktigare för densamma iin för den
sexbladiga propellern.
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13eträlfande de olika propellemes konstruktioner , är å
den tvåbladiea :

-

Diametern
Stignineen
Projel1tions-arean.
Propellerande arean samt Vigten
-

7 fot,
12,75 d:o,
12,25 qv.-fot,
d:o
18,8
3 Sl1'itJ l L'itJ 5 '$ v. v.;

hvaremot å den sexbladiga, enliet hvad man lwnnat miita
sig till :
Diametern
stigningen
}lrojektions-arean.
Propellerande arean och Vigten
-·

6,83 fot,
17,13 d:o,
19,08 qv.-fot,
36,L!2 d:o
5 Sl1'itJ 9 L'itJ 5 '$ v. v.

Af de här föregående uppeifterne synes, att den tvåbladiea propellern visat sig hafva företräde framför den sexbladiga, så väl under som utan bogsering; men så l1an man
finna en orsak till den nåera tiondelars lmop starl1are farten
ligga uti den förres med O, 17 fot större diameter än den
sednares, äfvensom uti den tvåbladiga propellerns större
rotatioos-hastighet, h vilken förhåller sig till den sexbladigas
som 21 till 17, eller så, att då den ena, enligt hvad redan
är uppgifvet, gör SL! slag, den andra endast gör 68 omlopp
i minuten; men så åt' systemet för den enlda propellern
erundadt på större maebio-hastighet än för den flerbladiea;
och då macbinerne uti ena fallet eller under den häftigare
r:åneen arbetat med ! expansion samt uti det andra blott
med ! , så kan man ej säea, att machin-l1raften bl if vit ölwd
till fördel för den tvåbladiea , då nemligen vid de tillfällen,
denna begagnats, enliet h vad redan nämnd t är, expansion
varit så mycllet större äo för den sexhladiga. Hvad som nu
egentligen lwn r[il!nas till naclldel för den tvåbladiga propellem , är dt~ss erforderliea större rolalions-!Jastiehet, af
hvill1a machiner och hufvudsalilieast dess lager simlie vid -

,'

j
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l1ännas en större slitnine och lättare kunna eå varma, ehuru,
hvad de mindre angå , detta ej lian blifva af någon anmärkninesvärd betydenhet, och b.eträffande de större af flera hundra hästl1rafter, så förete Engelska Ängflottorne månr,et exempel, der stora rnachiner, utan att befara dessa olägenheter,
röras med betydligaste hasliehet, och få vi såsom exempel
derpå bland andra uppgifva Ång-Frer:atten Arrogant, hvar·s
svåra auxiliara ängmaehin af 360 hästlirarter gör 75 slag i
minuten och meddelar Freeatten en fart af 8 knop, jemte
Äne-Korvetten Encounter, livars maehin af lika styrl;a gör
75 a 80slag med en hastighet åt fartmet af lO lmop, hvilka
båda fartyg naturlietvis äro försedda med den tvåbladiga
propellern, jemte brunn, uti hvilken man upplyftar densamma
under seelin g. I England anser man enda vill10ret, för att
erhålla nödig elfekt af propellern, vara, att gifva den stor
hastighet, hvarföre man ocl1 lyckats l10nstruera direkt verl1ande
machiner, särdeles för de stora fartyeen, eenom hvillws höga
siae-antal man vunnit d'~tta mål, livaremot å de mindre
Ånebåtarne, der rotations-hastigheten fordras iinnnu större,
än hvad de direl1t verlwnde machinerne kunna åstadlwmma,
man begagnar sig af utvexlings-hjul, hvillia multiplicera mafhin-hastieheten med 2, 3, -i a 5 gfweer. Drottningens
Yacht Fairy, Tender till Victoria and Albert, af 128 hästliraiter, har sådan utvexling, hvill;en meddelar dess tvåbladiga
propeller en rotations-hastighet af 200 slac i minuten, hvaraf
fartygets fart lärer vara 1-i knop. Machin-slagen i detta
fartye äro 40 i minuten , hvill1a således genom utvexlineen
remd ubb las.
Oal;tadt allt föreeående, rörande de båda till sin konstruktion så olika propellerue, tro vi, ~ att ännu måneet försöl\ återstår att göra, mycket att utröna, innan utslaeet till
den enas eller andras företräde bestlimdt kan fällas. Af stor
vigt är emedlertid fördelen, att inom eget sl;epp kunna ombyta en skadad propeller, äfvensom att under segling npp-
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lyfta densamma ur vattnet' då den arkopplade nerbladiga
propellern, l1ringförd genom vattnets tryckniog under fartygets framfart, bestämd t till någon del slwll vara hinderlig
för den ensamma seglingen ; och i dessa fall l1an ej omdömet vara deladt i afseende på den tvåbladiga propellerns
stora öfverlflgsenhet. Lilwså blir alltid till denna propellers
företräde, dess nära hälrten lättare vigt, livarigenom man ej
behöfver befara någon brytning af aliter-skeppet, hvilket lätt
lian blifva förhållandet med den tunga sexbladiga propellern,
så vida detsamma ej är tillräckligt väl förbundet.
Då emedlertid frågan om den ena eller andra propellerns företräde är af största vigt, och det obetydlip,a, som
här ofvan uti ämnet tir anfördt, ej uti något afgörande fall
reder sal1en, l1an Redal1tionen för Tidsl•rift i Sjöväsendet,
hänvisande till innehållet af dess å omslaget stående anmälan, ej annat än höp,eligen önsfia, att åtminstone någon
af de nere, hvillia erliännas dertill hafva full kompetens, ville
upptaga frågan , samt om ej afdöma, åtminstone något utveckla och belysa densamma, och med ta elisamhet slwll den
lemna denna Tidsltrifts spalter öppna för h varje ord uti ett
både för Örlogs- och Bandels-marin så vigtigt ämne .

FöRÄNDRADE

ocn

NYTILLKOMNE FYRAR

ocn SJöM;i.nKEN.

(Forts. fråo föreg . Häfte).

~

l

Norrige.
CMistiania (fjorden). På Ostligaste sl1äret af Gaasungen
är uppsatt en, svart anstrul1cn, pelare af je!'ll, 8 fot hög,
och på spetsen deraf en hvit tunna. Sl1äret, hvillict vid vanlig vattenhöjd ölverstiger vatten-ytan, ligp,er i N. 7,1° Y., dist.
1 j- mil från Steilenes' Fyr, ocb i S. 87 J 0 V., d ist. 1 !r mil
frän Jldjernet.
Fulehulr. Fyreu, hvillien varit under reparation, är· åter
lysande frän den l Augusti. Den nya lysnings-apparaten
best5r· af en stillastående Lentill-fyr af ~:e ordningen, omvexlande med en blini• för hvar 3:e minut, sålunda, att den
först visar stadigt silen under 2 1 30", derefter förmörl!else
under l O", dc•rpä en sta di blink under l O" och derefter
återigen förmörkelse under J O", h varefter det förstnämnde
stadit:a skenet inträder. Onder förmörlielse-perioderne synes
lillviil ett svagt slien på 4 mils afständ. Fyrljuset synes på
3--3 ~- mil, och har 55 fots böjd öfver hafvet.
Danmark. Nordsjön.
Eyderströmens mynning. Fyrslreppet är frflll sin station tills vidare indraget, men till sällerhet för sjöfarande
Ii ryssar· i detta farvatten en Lotsbåt, liVarifrån Lotsar lmnna
erhållas.

Tysfra h'usten vid Nordsjön.
Lan,r;eroog (ön). De till underliittande af Ostfrisis/w
öarnes ip,eoliiinnande, å önrne Lw;,qeroo,q och Norderney
uppförda, ~O fot höga, Båliarne (se 2:a Htiftet sid. 53) hafva
visat sir; ej fullliomlir,t uppfylla sitt tindamål, hvarföre följande
föriindring vidtar;its:
Den pii ön La11,r;eroo,qs östra pynt hefintlir:a D5Iten slwll
borttap,as, och i dess sttille slwla 2:ne Bilkar uppföras å två
hiip,a dyner pf1 vestra pynt('n af denna ös vest-lmst. Begge
Bål;arne liomma att fulllwmlir,t Iiiilla den borttagna och afstönd et dem em •·llan blir unp,PI'iir lip,en ~00 st<'P,- Pit det att
de lr~n l:Jnr:t hftll iinnu biittre rn5· falla i ögonen, kommer·
pyramidens förtimring, hvill1en å den borttat;na Bålien .striiclite
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sig till 32 fots höjd, att på de beege nya Bål1arne ej allenast sträcl1a sig till 36 fots höjd , utan de återståen de 15
foten skola iifven gerH>m öl1ad trlHyllniog erhålla större synlig yta. Dessa begge lläl1ar å Langeroog skola vara fullbordade i slutet af Juli månad d. å.
Holländska oc!t Belgislra liusterne.
Scheveningen. Fyren härstäde s är under ombyggnad,
samt lwmmer alt förhöjas och förändras för· inrättand et af
en !wtadioptrisl1 lysnings-Dpparat af 3:e ordningen. Under
den tid, ombyggnaden fortgår, ersältes Fyren genom en större
sl;epps-l anterna midtför· liyrl1tornet, hvilken regelbun det hålles
tänd intill sol-uppg ången.
Spanien.
stillaståe nde, som hittills stått å
,
Fyr
Algesira s. Den
stranden vid Alr,r siras, har blifYit förflyttad till Green Island,
l mil S.S.O. från sitt förra ställe. Dess höjd är· 46 fot öfve1·
hafvet. Från S.O. är sl1enet fullt synligt; från N.O. och
S.V. endast till hälften, samt från N. till V. osynligt.
Italien.
Pozzuoli. Fyr, stillastäe nde, är sedan den l Juli uppförd pf1 spetsen af redutten , kallad la Teragha , i eolren vid
höjd
Pozzuoli , nära Neapel. Tornet är af jern, och ljusets
1
öfver hafvet 47 fot. Synvidd 6 mil. 40° 18 40" N.,
14° 5 1 l" o.
Westindien.
111aternillos (Cap. Cuha). Fyr, omgåend e, meu vanligt
slwn och förmöd;elser hvarje minut, på udden af detta namn,
vid inloppet till gamla llahama-l;analen. Uöjd öfver vattnet
1
190 fot, synvidd 15 mil. 21° a9 t~ o" N., 77° 1 O' 3W' v.
(Forts.)

Föriiw lringm · inom lfongl . lPiaj:ts Flotta.
Befordri ngar:

Under- Officers- Korporalen Aur,ust Martin Meisner och
Ynglineen Bror Wilhelm Söderqvist till Selmnd- Löjtuunt er,
den 9 Juli.
E. o. Kamrnar sl1rifvaren R. Chevalier till Kammarslirifvare,
den 23 Juli.

