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Anför·ande i Kong!. Ör·logsmanna-Sällskapel, 
vid Presidii nedläggande den 16 Nov. 1868. 

}lina H errar! 

Enär Kongl. Örlogsmanna-Sällskapets stadgar före
skrifva, att afgående ordförande skall nedlägga sitt em
bete med tal i något till Sällskapets omfattning hörande 
ämne, så vill jag i anledning häraf nu taga mig friheten 
kasta en blick på verksamheten i Nord-Amerikas Förenta 
Staters marin, under inbördes-kriget 1861-64, och på 
de åtgärder, som inom densamma vidtogos för rebellianens 
kufvande. 

Ehuru ·Jet icke är min afsigt att afhandla de om
ständigheter, som föranledde ifrågavarande krig, hvilka 
nog lära vam kända förut, och det föröfrigt ej vore lämp
ligt att här ingå på några politiska betraktelser i detta 
afseend e, torde det likväl ej Yara ur vägen, att i korthet 
antyda ställningen i allmänhet inom landet och flottan, 
straxt före krigets utbrott, eller vid början af presidenten Mars ISG.t. 

Lincolns administration. / 
De södra staterna, som i flera fall egde mot unio

nen stridande intrc.ssen, hade länge gjort sig beredda, 
att med vapenmakt, om så skulle erfordras, genomdrifva 
sina anspråk, hvaremot unionsetyrelsen i det längsta, 
kanske alltför länge, hoppades på ett fredligt uppgörande 
af stridigheterna När derföre rebellerna först började sina 
mot unionen fiendtliga handlingar, med att tillegna sig 
fästningar, arsenaler och skepp, var styrelsen fullkomligt 
oberedd att hindra sildant Många män >;om af själ och 
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hjerta omfattade robeilemas sak voro linnu Yicl donna tid 

anställda i styrelsen och med dessa statens embetslnän 

förenade sig många andra, såväl Nord- som Syd-statsmäu 

för att t.illintetgi)ra styrelsens crodit och att disponer~ 
iifvrr flottan och armcen på ett sådant stttt, att deras 

_ hjelpkällor förskingrades eller förstördes, eller att de blef

vo öfverförda till siitlerns besittningar, h varigenom det 

omöjliggjordes för dem, att på något kraftigt sätt uppträ

da ollor ens försvara sig sjolfva, när rebellernas plan var 

mogen. 
Drn lilla armee som fanns var på gränsorna; flottan 

var hufvndsakligast i främmande farvatten, eller nfl.ägsen 

frtm de ställen, hvarest skepp snarast och bäst behöfdes ; 

fästningar, arsenaler, skepp och varf voro, så vidt möjligt 

varit, placerade i sydstats-vännernas händer, och inom 

näslan hvarje gren af styrelsen funnos män, äfven på 

vigtiga platser, hvilka begagnade sig af sin ställning för 

att förråda styrelsens planer och rörelser och derigenom, 

sä mycket som möjligt, underlätta rebellernas stämplin

gar. Ett enda bevis på de otaliga fall af bedrägeri , som 

-flottans styrelse, Uhe Navy Department} hade att möta och 

1,ekämpa, må här anföras. Under första stadiet af cou

flicten voro rebellerna serdeles angelägna att erhålla un

derrättelser om flottan s rörelser och N a vy Departementets 

afsigter, ty, om de kunde genomtränga detta departements 

hemligheter voro de vissa att kunna förekomma hva1:je 

styrelsens försök, att undsätta Fort Sumter, eller att åter

taga de andra söderns fästen, hvarföre inga medel lem

nacles oförsökta, för vinn:mdet af denna eftersträfvade 

kunskap. Vid den tiden hade Commodore Stringham 

samma befattning i Navy Departementet, som nu utöfvas 

af chefen för the Bureau of IJetail, hvilken byrå då än

nu icke var inrättad. Denna befattning medför naturligt

vis den förtroligaste gemenskap med chefen för departe

mentet. tLe Secretary of tbo Navy, oci1 fordrar ntidvtln-

digtvi .~ fullständig kännedom om flottans hela pgrsonal, 

hvarje officers ställning och skyldigheter, samt hvarja 

tillämnad eller pågående rörelse inom flottan. Commo

dore Stringbams lojalitet var öf,·er all misstanka, hvilket 

rebellerna äfven väl kände. . . Den l April 1861 på 

aftonen blef en areler från presidc:nten, genom hans 

privatsecreterare, öfverlemnad till the Secretary of the 

Navy, hvilken i första hand betingade Commodore String

bams förflyttning till en aflägsen station, för öfvertagan

de af ett befäl derstädes, och anbefallte dernäst secrete

raren , att i hans ställe insätta captain Samuel Barron, 

med speciel föreskrift att sätta honom i besittning af full 

kännedom angående flottan, dess officerare och dess rörelser. 

Secreteraren som väl kände captain Barrons karakter och 

tänkesätt, gick omedelbarligen derefter till presiden

ten. Som ticlen var ovanlig för ett sådant besök, utropade 

presidenten, skämtsamt, då seeroteraren inträdde i rummet, 

1 n H vadbar jag nu gjort som är rasande?" Secreterarcn visade 

honom ordern under förklaring, att captainBarrons sympatier 

voro helt och hållet för rebellerna, och att han (Secre

tm·aren) icke kunde tänka på att i sitt departement och 

i en sådan ställning emottaga en man, på hvilken han icke 

hade något skäl att lita. Presidenten svarade, att han den 

·dagen hade underskrifvit många papper, som han ej 

granskat och att han sjelf kände ingenting om Barron; 

att han: undertecknat denna order, liksom de andra 

papperen, förlitande sig på dem till h vilka ban ansåg sig 

böra hafva förtroende; och slutade med att tillsäga secre

teraren, att icke fästa något afseende på ordern utan bi

behålla Commodore Stringham på sin plats, eller ock 

utvälja för de.n någon annan, som han sjelf fann lämplig. 

Det är ej svårt att föreställa sig hvilka följderna kunde 

blifvit af denna otder, om den kommit till utförande, 

emedan ledarue för insurrectionen då skulle haft ett för

troget redskap på en vigtig })lats i N aYy Departementet 
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och derigenom \'arit i tillfälle att erhålla kännodou1 om 
styrelsens alla åtgärder och hemliga afsigter. 

Ehuru kriget ännu ej utbrutit hade dock rebellionen 
redan innan Buchanans administration slutade, gjort så~ 
dana framsteg, att allt hvad som återstod af styrelsens 
egendom och försvar p& södra kusten, ifrån Pensylvania 
till Key W est, endast utgjordes af de tre fästena Mon
roe, Sumter och Pickens vid Pensacola; hvaremot insur
genterna hade bemäktigat sig fä~tena ].'loultric och Castle 
Pickney, i Charlestowns hamn; Fisher, Oasweil och 
Macon, hvilka beherrskade inloppen till Beaufort och 
W il mington; Pulaski vid Savannah; Morgan och Gaines, 
vid Mobile; Phillip och Jackson, nedanför New Orleans; 
Pik e vid Pontchartrain sjön; Barranoas och Mc Rae, vid 
Pensacola, förutom armeen och all publik egendom i 
Texas. 

Sådan var i korthet ställningen, då N orden slutligen, 
åsidosättande sina önskningar för fred och återförening 
beslöt sig för att kufva en rebellion, som var fullt orga
niserad, fullkomligt enig, viss om framgång, och ej sak
nande understöd af främmande makter, samt hade verk· 
samrna och syrnpathiserande vänner spridda öfver hela 
norden. Med någon närmare kännedom om det arbete 
som förestod och de utomordentliga ansträngningar, som 
måste göras inom båda krigsclepartementen, för vinnandet 
af detta mål, torde det ej väcka så stor förvåi1ing, att 
styrelsen, först efter ett fyraårigt krig, lyckades under
trycka denna rebellion, som man till en . början trod
de sig kunna blifva mästare öfver inom några rnA· 
n ad er. 

Då Lincoln i ].{ars 1861 intog presidentstolen ut
nämnde han M:r Gideon W elles till Secretary of the 
Navy, d. v. s. chef för Navy-departementet. Som rebel
lioneu kort derefter utbröt, fick W elles snart tillfälle att 
visa sin lämplighet för denna befattning, enär, redan 

under de första veckorna af hans förvaltning, Navy-de

partementet påkallades att utf?ra ~tt verk, som, .. ~å.väl 
inom landet som i Europa, ansags for att vara omoJhgt, 
äfven om man kunnat förfoga öfver sådana flottor som 
Frankrikes och Englands. Det gällde nemligen ingenting 
mindre än att verkliggöra en blockad, (proclamerad den 
19 och 27 April 1861,) af de revolterande staterna Södra 
och Norra Carolina, Georgia, Alabama, Florida, Missis
sippi, Loui5iana, Virginia och Texas, således omfattande 
en sträcka af mera än tretusen mils längd, oberäknadt 
inre kustlinier och inlopp. Denna åtgärd stridde helt 
och hållet emot seeretorarens åsigter, hvilka voro, icke 
att blockera, utan att "tillsluta de insurgerande staternas 
hamnar", hvilken åsigt också sedermera insågs hafva 
varit den rätta; men emedlertid måste blockaden, en 
aåno- anbefalld, sättas i verket med de medel sorn stodo o o 
till buds och underhållas så godt sig göra lät. Vid bör-
jan af kriget bestod N ord-Amerikanska flottan af 26 ång

fartyg, nemligen: 
t Fem skruffregatter: Merrimack, W ab las h, Minnesota, 

Roanoko och Colorado, af något mera än 3,000 tons 

hvardera. 
En stor skrufkorvett: Niagara, af 4,582 tons. 
Sex första klass skrufkorvetter: Richmond, Brooklyn, 

San J acinto; Hartford, Pensacola och Lancaster, af om

kring 2,000 tons hvardera. 
Fem andra klass korvetter: Pawnee, lroquois, 'Vyo

mino- Mohican och Dacota af 1,000 tons hvardera. 
O l 

Två tredje klass korvetter: N arraganset och Semi-

nole, h vardera af omkring 850 tons; samt 
Fyra 1:a klass sidohiuls-korvetter: Susquehanna och 

Powhattan af omkring 2,400 tons, Mississippi, omkring 
1,700 tons och Saranac, omkring 1,450 tons, och 

Tre mindre sidahjuls-ångare: Michigan, Saginaw och 

Water-\Vitch. 
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. Om alla dessa fartyg varit till departementets för

ioga~ule, .skulle de visserligen hafva utgjort en ganska 

aktnmgsbJudande styrka för att dermed bö1ja operationer

na, men, som redan blifvit nämndt, denna flotta var så 

disponerad, att endast ett effectivt fartv"' fans på ., 
Jb uOJ'ra 

kusten, när conffieten började. I följd af denna omstän-

dighet erhöllo insurgenterna tillräcklig tid, att taga och 

etablera sig- uti befästnino·arne på kusten innan nao-
• - b l öOU 

SJöstyrka kunde blifva samlad. 

För att utföra blockaden var det derföre, för att be

gagna seeroterarens eg·na ord, "först af allt nödvändi"'t 
. 

b 

att taga 1 anspråk hvmje sjödugligt fartyg; att återkalla 

de utevarande eskaclrarne; att föröka styrkan genom 

att bygga nya fartyg och att från handelsmarinen an

skaffa alla sådana ångfartyg, som kunde göras till strids

fartyg; att utvidga varfvens förmåga; att taga i anspråk 

landets gjuterier och verkstäder, för anskaffning af ka

noner och machiner; att öka sjömännens antal och att 

ersätta bristen på officerare, genom att utvälja erfarne 

och skickligo sjökaptener och andra från hanclelsma

rinen," 

De medel so111 voro till styrdsens disposition, för 

byggandet af be höfiiga fartyg, voro så inskränkta, att 

denna omständighet erbjrid en ganska allvarsam svårig

het. I allmänhet hade man föreställt sig, att stora mas

sor af skeppstimmor hlifvit samlade på de serskilda varf

ven, och att förrådet det:af årligen tillväxte, men sanna 

förhållandet var fullkon1ligt motsatsen häraf. Vid an

ställcl undersökning befanns det nemligen, att timmer

förråden icke allenast icke under hand blifvit ökade 

utan deremot förminskade genom försummelse och ur~ 

aktlåtet uppköp, intill dess ganska litet återstod af ma

terial, hvaraf nya fartyg kunde byggas. Knappast min

dre a.llvarsamma hinder funnos i verkstädernas tillstånd, 

och vtll det häraf synas som insurrectioilen icke allenast 

varit ufvertänkt under år, utau som out mått och ste;; 

verkligen långt förut blifvit tagna, för att förlama sjö

makten. 
Då således departementet tydligen icke kunde räkna 

på egna varf och verl~stäcler, för åstadkomm~nde af nya 

fartyg, helst nödvändigheten att omeclolbarhgen erhålla 

dem var påfallande, fanns ej annat alternativ, till en bör

jan, än att uppköpa sådana fartyg som voro användbara, 

hvilken åtgärd äfven ofördröjligen anlitades. Genom 

denna ntväg erhöll också departementet många af de 

snabbaste och bästa ångbåtar, som funnos i haudelsflot- . 

tau och iståndsattes derigenom både att utfbra blockaden 

och att fylla armeens stora fordringar på transport af 

trupper och förråder. Många af dessa ångare voro, se

dan de blifvit a.rmerade, ganska ansenliga krigsfartyg, då 

somliga af dem med säkerhet kunde föra 8 stycken 9-

tums kanoner oeh andra, som voro sma och snabbgåen

de och armerade med en 100-pundig reffelkauonen lwar

dera, voro ganska fruktanvärda för blockadbrytarne. De 

uppköpta fartygen blefvo ofördröjligen stationerade långs 

den södra kusten, och voro väl passande till detta än

damål, men fyllde på intet vis hela behofvet. Det var 

nemligcn icke allenast u öd väncligt att bevaka den yttre 

sjökustlinien, utan nästan af lika vigt att bevaka elen 

inre kustlinien, sunden, inloppen och ±ioderna; och att 

complettera och uppehålla denna blockad, och derigenom 

afskära rebellernas tillförsel, var tydligen det första som 

borde göms. Behofvet af små kanonbåtar, fur att ope

rera på södra kustens grunda vatten, visade sig genast 

så påfallande. att secreteraren, innan congressens bemyn

digande dertill erhållits, anbefallde nybyggnad af 23 styc

ken sådana fartyg, af omkring 500 tons hvardera .Mån

ga af dessa voro redan färdiga och gjorde god tjenst på 

södra kusten då congressen sammanträdde i December 

1861. Dessa hade följande dimensioner : längd 165 1
/ , . 



8 

fot; bredd 28 fot och djup 12 fot. De vor.e. skonert
tacklade och armerade, med en 11 tums pivot-kanon, 
S!l.mt 2:ne 24 'lt:ga och en 20 Il haulrits ; största 
kontraktsenliga hastigheten var 9 kop. 

Departementets nästa åtgärd blef att anskaffa några 
nya ångfartyg af Iroquois klass, h vilka icke allenast kun
de användas till blockadtjenstgöring, utan äfven kunde 
blifva verksamma oceankryssare, och, egande stor ha
stighet, kunde vara i stånd att förfölja och uppbringa de 
kapare, som blifvit utrustade i främmande hamnar. Af 
denna klass v oro Kearsage, Oneida, W achuset och Tus
carora. Deras dimensioner v oro: längd 200 fot, bredd 
33 fot och drägtighet 1,031 tons. Bestyckningen utgjor
des af två 11 tums, en 30 'fl) reffiad och fyra 32 
'lt:ga slätborrade kaiJoner. 

Då det snart visade sig att skrufångfartyg icke voro 
lämpliga att användas i söderns trånga och krokiga ka
naler, enär de icke kunna avancera och retirera i sam
ma linea, utan måste vända rund för att draga sig till
baka, hvilket i en trång passage icke allfmast är svårt, 
utan ofta ganska vådligt, beslöt departementet construe
randet af några sidohjuls-ångare, hvaraf 12 st. byggdes, 
nemligen Maratansa, :Mahaska, Sebago, Octarora, Sonarna, 
Conemaugh, Tioga, Genesse, :Miami, Paul Jones, Port 
Royal och Cimarron, hvardera af omkriiJg 850 tons och 
en maximum-hastighet af 11 knop i timman. Men äf
ven dessa motsvarade ej ändamålet, hvarföre en ny klass 
sidohjuls-ångare tillskapades, hvilka borde bättre lämpa 
sig för de södra vattnens grunda och krokiga kanaler. 
Dessa så kallade "dubbel enders", byggdes lika i båda 
ändar, och deras hjul och rnachiner voro så konstruera
de, att fartygen med lika lätthet kunde röra sig för
eller akter öfver. Tjugosju stycken sådana byggdes, 
h vardera af 97 4 tons och 141/l knops maxim u m hastig
het. Dessa v oro Eutaw, Sassacus, "\V ateree, Pawtuxet, 

'l
' ·11 ., ... ,l.n<Joski Madcinaw, Shamrock, 'l'allahoma, _a apoosa, ~~ ' . 

T Josco A o-awam, Pontoosuc, Massaso1t, Osceola, acony, · , o 
:Mattabosott, Chicopee, Ascutno~, Otsego, _Metacomet, 
Cbenango, Lenapu, Mondota, Mmgo, Wyalusmg, Pontiac 
och Peoria. Sju st. andra, ännu större och snabbare, 
nemligen "\Vinnipec, Ashuelot, Muscoota, Suwanee, 
Shamokin, Mohongo och ~lonocacy, alla af 1,030 tons 
b vardera och blott 8 fots djupgående, samt ganska starkt 
armerade, kom ytterligare till denna klass. 

Efter dessa följde en klass ännu större fartyg, för 
hv~lka Lackawanna kan anses som representant. Hennes 
längd är 237 fot, bredd 38 fot och tontal 1,533. Arme
rinO'en utO'J. ordes år 1863 af en l!JO och en 50 pundig 

o o 

reffelkamon samt två 11 tums kanoner, alla på pivot; 
och 4 st. 9 tums sidokanoner. Med dessa 8 kanoner, 
af hvilka den lättaste var 50-pundig, kunde denna äng
korvett utslunga nära samma vigt metall som fregatten 

" Constitution med sina 50 st. 32-pundiga kanonPr. Alla 
hennes kanoner sköto clerjemte ihåliga projektiler. 

De svårigheter och faror som härrörde af rcbellionen 
inom landet, v oro likväl ej de enda, h vilka N avy-depar
tementet måste bereda sig på att möta. Den hotande 
ställninO' Eno-land och .Frankrike intogo, gjorde det nöd-o o 
vändigt att äfven bereda sig på ett möjligen inträffande 
krio- med endera eller båda dessa nationer. l hilndelse o 
af ett sådant var behofvet af kraftiga ocean-kryssare, 
med hvilka fiendens egna länder kunde hotas och dess 
handel oroas, oafvisligt, enär, i saknad af sådana, fien
den ej på något kraftigt sätt kunde anfallas, hvaremot 
Arnerikas kust verksamt kunde blockeras af fiendens flot
tor och dess handel tillintetgöras, under det att fiendens 
egna handelsfartyg med s'äkerhet kunde användas på 

alla haf. 
För att möta denna svårighet beslöts byggandet af 

en fullkomligt ny klass fartyg, för lwilka Warupanoag 



kan anses som typ. Detta fartyg- är 335 fot längt, ,tt1 

fot bredt och mäter 3,200 tons. B estyckningen består 
endast af några få svåra kanoner. Dessa fartyg äro fullt 
fre(J'att-tacklade och deras förrnåga att föra kol är stor o ) 
i förhållande till fartygens egen storlek. Deras segel-
massa är ofantlig och denna i förening med fartygens 
stora längd och jemförelsevis ringa bredd gifver dem 
den största hastighet, som kan uppnå::; af ett segelfartyg. 
På samma "'ån"" hafva de. i stället för tyngden af ett . b ö l .. 

fullt batteri, de mest kraftiga machiner, som deras skrof 
kunna bära, och hafva derföre under ånga så stor hastig
het, som någon ocean-ångare ännu uppnått. Deras få 
men svåra kanoner och hastigheten af deras rörelser, 
sätta dem i stånd att strida med hvilket träfartyg som 
helst, och de äro snabba nog att undvika strid, om du 
icke åstunda en sådan. Deras egentliga ändamål ar lik
väl icke att strida mot krigsfartyg, ej h eller att försvara 
egen kust, utan äro de ämnade att, med fullt förråd af 
kol och enelast begagnande sina machiner, då sådant är 
högst nödvändigt, under segel korsa Oceanen och hålla 
sig i stråkvägarue för den Europeif.'ka handeln, hvilken 
genom dem skulle kunna tillfogas den största skada. 
~Iidt under de tryekande förhållandena af ett inbördes 
krig beredde sig sålunda nationen äfven för ett utländskt, 
ifall ett sådant skulle komma ifråga. 

Hittills omhandlade fartyg voro alla byggda af trä, 
men dessa utgjorde likväl blott en del af den styrka, 
som nästan bokstaftigen måste skapas. Kort efter kri
gets utbrott hade rebellorne l)åbörjat en flotta efter en 
fruktansvärd skala och vände dervid sin uppmärksamhet 
uteslutande på jornpansrade fartyg. Tillgodogörande sig 
den erfarenhet, som i England och Frankrike förvärfvats 
rörande dessa slags fartyg, adopterade de den sednastc 
nya förbättringen, hvilken, enligt mångas tanka, lofvade 
\'igtiga resultat. Denna förbättring bestod uti, att betäch 
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däcket med ett tak af skottsäkert pan::;ar, lwilht gick 
så långt ned i vattnet, att det skyddadc skrofvet nedan
för. Genom de federerades fega Lräunancle och öfver-

ifvande af varfvet i Norfolk föll i rebellE>rnas händer ett 
f.artyg, som serdelas lämpade sig för bepansring, nemii
gen :Merrimack, en af Unioneus största och vackraste 
fregatter, af omkring 3,200 tons, hvilken sänktes då varf
vet öfvcrgaf:;, men upptogs af rebellerue, med ringa :>vå
righet, 0ch befanns nästan oskadad. Så snart dessa ha
de besittning af varfvet. började do tillreda denna fregatt 
för emottagande af ett takformigt pansar och, försedde 
med alla nödiga materialier, hade de don snart i ett så 
framskridet tillstånd, att del} sannolikt kunde vara färdig 
till tjenst innan någonting motsvarande kunde, å dc fede
rerades sida, beredas för att möta henne. 

Det var således tydligen af största vigt för dc sist
nämnde, antingen att förstöra Merrimack dor hon var, 
eller att taga henne iunan hon kunde lemna Rampton 
Roads; ty att återtaga varfvet var vid den tiden öfver 
styrelsens förmåga. styrelsen egde intet slag af pansradt 
fartyg, och att bygga ett sådant, af någon då känd form, 
af tillräcklig storlek och styrka att striun. med rebdl
fre""atton, var ett arbete som fordrmlo , icke månader utan o . 
år. Behofvet af något slags pansarfartyg var emedlertid 
oafvisligt och N avy-departcmcntct beslöt derföre på för
sök att bygga några sådana, förutsatt, att medel, hvilka 
då helt och hållet saknades, kunde för ändamålet m·hål
las. Oaktadt mycken opposition autoriserade congressen 
tillsättandet af en särskild komitee, som skulle elisentera 
pansarfrågan, och beviljade derjemte 1,000,000 dollars, 
a.tt af seeroteraren användas till nybyggnad af ett eller 
flera pansarfartyg. Komiteen, bestående af tre erfarne 
sjöofficerare, afgaf sin rapport den 16 Sept. 18G1, och 
iföljd af densamma kontraherades om bygganJe af tre 
~tyeken jornpansrade fartyg. Ett af dessa var en liten 
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kon·ett, kallad Gal ena, som var beklädd med J. 6Pn. f 
k 

. . a om-
rmg tre tums tJocklek. Denna bepansrino- var t 

. . . . o na ur-
hgtvJs otlllräeklig mot svåra kanoner, och fartyo-et bl f 

d 
. . o e 

nästan förstör t, 1 en enda attack på fort Darling, då en 

10 tums kula bröt igenom pansaret och så splittrade 
skrofvet, att det nästan var omöjligt att reparera det. 

N:o 2 var fregatten New Ironsides, som byggdes i Phi

ladelphia af llferrick & Sons, och har bevisat sig vara 
ett kraftigt bredside-pansarfartyg, likväl mindre i följd af 

sammansättningen af hennes skl·of, eller någon egenhet 

i hennes bepansring, utan egentligen iföljd af hennes 

batteri af 11-tums kanoner. N:o 3 var Ericssons första 

monitor, hvars beskaffenhet är allt för väl känd, för att 

påfordra någon närmare beskrifning. :Frågan om en 

pansarflotta uppstod visserligen först i anledning af ifrå

gakommande återtagande af söderns hamnar och befäst

ningar; men de framsteg rebellorne gjorde med sin nya 
fregatt i Norfolk föranledde, såsom nämndt är, till nöd

vändigheten att påfinna någon utväg, att möta detta au

fallsmedel, och man kan derföre - säga, att den första 

monitoren extemporerades i ändamål att stoppa Merrimack 
hvilket också, som kändt är, lyckades. Denna först~ 
monitor var väl i flera afseenden felaktig, hufvudsakligen 
härrörande af skyndsamheten i utförandet af den nva 

ideen, men oaktadt sina fel afgjorde den dock värdet .af 

construktionsprincipen, och styrelsen beslöt derföre, ome

~elbart ~fter aff~ren med :Merrimack, byggandet af ytter
hgare mo momtorer, hufvudsakligen enligt samma plan 

som den första, men med sådana förändringar deruti, som 
erfarenheten angifvit. Dessa nio fartyg hade med 10 fots 

djupgående något större längd och bredd än den första, men 

öfverhänget var deremot ej obetydligt minskadt. Bestyck-

, ningen var ursprungligen ämnad att bestå af två 15 tums 

kanoner, men varierades, 11å att somliga hade en JG och 

1
., 
" 

en 11 tum~ kanon, och andra _åter on Hl tums shltbor

racl och en 150 eller 200 pund1g reffiacl Parrotts. 
Härefter företogs byggandet af en annan klass moni-

t r af 1 000 ton~ drädig-het: De äro omkring 225 fot ore, , , ·- " " · 

l o era hafva mindre öfverbäng och äro snabbare och säkrare anb , ' (: 
såsom sjöbåtar, än de föregående. Tornen äro samman-
satta af 11 st. en tums plåtar, och sidopansarn är så 

konstrnerad, att den motsvarar 11 tums solidt jern, för
utom träbackningen. Dessa fartyg anses af amerikanar

ne såsom absolut osårbara af något artilleri som hittills 

hlifvit monteraclt ombord i skepp, mod undantag af i de-, 

ras egen flotta. 
styrelsens nästa åtgärd var att bygga några snabba 

ocean-kryssare enligt monitor-principen, och Puritan och 

Dictator blefvo påbörjade. Puritan är försedd med · 
t,,7å torn, men Dictator har blott ett sådant, och är några 

och tjugo fot . kortare än Puritan, h\'ars bestyckning är 

den vida kraftigaste. 
Ann u eU: kiass af monitorer representeras af Monad

nock och Miantonomoh. Dessa fartyg äro i allmänhet 

af den vanliga ·monitortypen, men utan öfverhäng, genom 
hvars utelemnande man väntade att fartygets hastighet 

skulle förökas, hvaruti man icke heller missräknat sig. 

De hafva en hastighet af 11 knop, äro 257 fot långa och 

hafva två torn af vanlig storlek. Sidopansarn motsvarar 

11 tums !"olidt jern, utom träbackni.ngcn, och tornens 

väggar äro tolf tum tjocka. Bestyckningon utgöres af 4 

st. 15 tums kanoner. 
En ändå fruktansvärdare klass af monitorer var nä

ra fullbordad vid slutet af kriget. Denna klass, 

som representeras af Kalamasoo, anses, af amerikaname 
sjelfva, öfverträffa, så,·äl i defensiv- som offensiv-kraft, 

hvarje fartyg som hittills blifvit construeradt, vare sig 
i Europa eller Amerika, med undantag, kanhända, af 

Puritan. Dimensionerna äro: längd R-!2 fot bredd 56 fot 
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l:i tum, cljup yjcl sidan 21 fot G tum; bepansrino·~ , t' 
J - . . "' n,.. J ock-
o], 14 tum, hela tJockleken af träbackningen '30 

S
. . . • tum . 

._ 1dans hela t.1ocklek af trä oeh .1 crn 3 fot 8 tum. 
ket består af först plank 
dernäst jernpHH. 
och öfverst plank . 

Däc-
6 tum, 

Således hela tjockleken 12 tum. 
Nedom dessa 12 tum af trä och jern äro de svåra tvär
balkarna, som uppbära däcket, och emellan dem äro svåra 
jcrnskenor, så att däcket är solid t nära intill vattenlinien 
och ~eJ-före utgör hela vidden af däcket den verklig~ 
baeknmgen för siclopansarn. 'l'ornen hafva femton tums 
~joeldok oeh äro construeracle enligt en ny princip, hvar
Jgenom deras motdtåndsförmåga är betydligt förökad. 
Hvarje torn består af en yttre och en inre cylinder, 
hvardera sammansatt af fem stycken en tums plåtar, och 
rummet emellan cylindrarne är fyldt med solida jernrin
gar eller band af fem tums tjocklek. Fartygen äro af 
~,200 tons. 

~edan i första stadiet af rebollionen infåg man nöd
vändigheten, att äfven operera på floderna och de inre 
vattne~, och att sådana operationer knappast v oro af m1n
dre VIgt än de på oceanen och kusten. En serskild 
flotta, lämplig för detta ändamål, var således erforclerli"' 

h d o tll oc enna maste vara ganska stor och kraftig, för att 
kunna giira något allvarsamt intryck på fiendens linier, 
och unelerhålla armeens communikationer, då den avan
cerade in i cle fiendtliga staterna. En sådan flotta må
ste .helt och hållet skapas, enär icke ett enda fartyg, till
höngt Förenade Staterna. fanns på Mississippi eller dess 
tillflöden vid början af kriget. Innan slutet cleraf fanns 
på dessa vatten hundrade fullt armerade ångfartyg, hvil
ka, med få undantag, alla voro byggda der. 

Innan man rätt insett naturen af detta verk, stod 
aft'iir~n 1111(1Pr krigsdPpartem entPts ledning, emeclan man 

trodde, att dc få f!t'merade transportfartyg, som kunde 
bchöfvas, borde vara ett appendix till armeon. :Man in
såg likväl att ett nytt slag af fartyg erfordrades för detta 
arbete, emedan det var klart, att do flodbåtar som kunde 
vara aH tillgå, och hvilka blifvit byggda för vanliga än
damål, icko vore istånd att motstå elden från ett svårt 
artilleri, och att robollornas batterier icke kunde tagas 
ol1er ens passeras af dem. De kunde icke ens med nå
o·on slags säkerhot användas till blott transport af trup-
"" per.. enär de med lätthet kunde sönderskjutas eller sän-
kas af de flyttbara fhltbat.teri crna. Fråga om bepansrade 
fartyg uppstod derföre snart, men då man icke hade an
dra mönster fiir sådana, än de bepansrade oceanfartygen, 
var det icke något lätt problem att lösa, att finna någon 
lämplig form af pansarbåt, !'Om kunde navigera floderna 
och med framgång strida emot befästningarnos både reff
lacle och slätborrade kanoner. Försöket måste likväl gö
ras, och derföre inbjöd gcneral-qvar'tcrmästaren, under 
Juli månad 1861, till täflan om förslag till pansarbåtar, 
för tjensten på Mississippi. Ett anbud af M:r .J. B. 
J1~ads, från S:t Louis , antogs, och den 7 Aug. kontrahe
rades med honom om leverering, sextiofem dagar cleref
ter, af sju stycken fartyg, färdiga att emottaga bestyck
ningar och besättningar. Dessa fartyg voro af omkring 
600 tons, 127 fot långa, 51 1

/ 2 fot breda, 6 fot djupgåen
de, bekläelda med jern af 21/l tums tjocklek, och skulle 
göra 9 mi~ i timman. Fartygen byggdes af trä med sidor
na utfallande, från bottnen upp till vattcnlinien, under 
omkring 35° vinkel, och från vattenlinien åter fallande inåt 
uneler ungefär samma vinkel, sålunda bildande en sluttan
de fyrkantig kasematt, hvilken sträckte sig tvärs öfver 
fartyget, nära intill fören och aktern. Tre stycken 9 eller 
10 tums kanoner voro placerade i bogen, -fyra dylika på 
hvardera sidan och två mindre akterut. Kasematten in
n~:slöt hjulet, 11vilht nr placerudt i en fördjupning akter 
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ut. D~n 12 _Oktober ISGl_ lopp af sta~eln Pi.Wc·ntn Sta. 
temas första yernpansrnde fartyg, med sma mac}11· · ner och 
p~nnor ombord, fyratiofem dagar efter det dess köl blif-
,·~t sträckt, och erhöll namnet S:t Louis, hvilket 8 d e er-
mera, då flodflottan öfvergick från krigs- till sjö-departe-
mentet, förändrades till Baron de Kalb. Tio dagar efter 
de Kalb sattes Carondelet i sjiin, och Cincinnati, Louis
ville, Mound City, Uairo och Pittsburg följde hastigt 
derefter. Ett åttonde fartyg. större, kraftigare och i alla 
afseenden öfverlägset dessa, blef äfven påbötjadt innan 
de sju förutnämnda fartygen voro fullbordade. 

I April 1862 blef ~f:r Eacls anmodad, af Navv-de
partementet, att uppgöra förslag till byggandet af ~era 
grundgående, pansarklädda fartyg, äfven för tjensten på 
de vestra vattnen, och inlemnade han äfven sådana till 
fartyg af 51

/ 2 fots djupgående, med fasta kasematter: 
men då departementet önskade ändå mindre djupgåend~ 
och med roterande torn, inkom han snart med nya ritningar 
till fartyg af blott tre och en half fots djupgående och 
med roterande torn af sex tums tjocklek, af egen inven
tion och fullkomligt skiljande sig ifrån Ericssons och 
Coles. Kanonerna skulle stå på en rörlig plattform, som 
medelst ånga kunde höjas och sänkas. De laddades neruti 
fartyget och ånga användes till deras tillbord~ättning och 
rekylens hämmande i portarue öppnades medelst ånga 
och tillslötos vid rekylen. Portöppningarne voro obetyd
ligt vidare än kanonmynningarne, men likväl kunde åt 
kanonerna gifvas 21 graders elevation och 5° deoression. 
Dessa torn blefvo likväl ej antagna af det skäl, att Erics
sons, redan en månad förut, blifvit med framgång pröf
vade, i striden med Merrimack, och, då ifrågavarande 

fartyg vid den_ ~iden _voro högst behöfliga, ville man ej, 
genom ett möJhgt misslyckande af tornen, riskera kan
ske flera månaders dröjsmål, för att i sådant fall ersätta 
dem med Ericssons. Två fartyg, ()sage och Neosho, 

byggdes efter Eads förslag, men med Ericssons torn, des
sa dock något modifierade, för erhållande af minsta möj
liga vigt . . Dessa fartyg voro af jern med a/, tumstjockt 
däckspansar och 21/ 2 tums sidopansar. Paddelhjulen vo
ro skyddade af två tums tjockt jern. När dessa fartyg 
voro satta i sjön och hade alla tyngder ombord, hade de 
mindre djupgående än som beräknats, hvarföre de erhöllo 
en haJf tums tillökning i pansarets tjocklek, öfver hela 
däcket, hvarefter de, fullt completterade och färdiga till 
strid, drogo mindre än fyra fot vatten. 

I Maj månad samma år uppdrogs äfven åt Eads, att t862. 

efter egen plan bygga fyra stycken propeller-pansarbåtar 
af jern, försedda med två torn, af 8 tums tjocklek, 4 
stycken 11 tums kanoner och med a/, tums tjockt 
däckspansar. Fartygen skulle göra 9 knop, rymma kol 
för tre dagar, och djupgåendet fick icke öfverstiga 6 fot. 
Dessa voro Winebago, :Milwaukee, Chickasaw och Kieka-
pöo, kvilka, äfven mindre djupgående än som stipulerats, 
erhöllo en tillökning i däckspansarets tjocklek af 3

/ , tum 
Den kontraherade hast. :~h eten öfverträffades af tre bland 
dem. 

Utom dessa fjorton svårt bepansrade kanonbåtar, som 
han byggde, förändrade han: under samma tid sju trans
porter, till så kallade Tin-clads, eller musköttsäkra kanon
båtar, och byggde· derjemte fyra svåra mörsarebåtar. 

Endast genom en enskild mans företagsamhet och 
kraftiga åtgöranden iståndsattes således styrelsen, att på 
de vestra vattnen åstadkomma en pansarfiotta, hvilken 
sedermera visade sig vara ett så vigtigt och oundvarligt 
vapen, för såväl de offensiva som de defensiva operatio
nerna i h vilket förhållande synts mig vara väl förtjent af 
den utförlighet som nu deråt egnats. 

Sedan nu i korthet blifvit redogjordt för de hufvud
;<;akligen olika slag af fartyg, som i.mder kriget tillkommit, 

2 
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torde det ej vara ur vägen, att äfven angifvä flottans 
verkliga tillväxt i antal fartyg, under denna pm·io~, eme
dan man först derigenom kan få en riktig föreställning 
om den utvecklade verksamheten i detta afseende. En
ligt en rapport från the Seeretary of the Navy var an
talet fartyg i Commission, vid början af kriget, segelfar
tygen inräknade, blott 42; den 4 Juli 1861 uppgick an
talet till 82; i December samma år till 264; den l De
cember 1862, till 427; den 7 December 1863, till 588, 
och i December 1864 var antalet 671. 

Tillökningen i sjömännens antal var naturligtvis i 
proportion till flottans tillväxt; men vid krigets utbrott 
voro blott omkring 200 sjömän tillgängliga på alla sjö
stationerna, och det var en ej ringa svårighet, att hastigt 
anskaffa besättningar till ett så stm;t antal fartyg, helst 
armeen äfven hade stora och ofta förnyade anspråk på 
landets krigsdugliga män. Ännu svårare var det att er
hålla tillräckligt befäl för alla dessa fartyg, synnerligast 
som, under tiden mellan den 4 Mars och 4 Juli 1861, 
259 sjöofficerare antingen resignerade eller blefvo afske
dade från tjensten; i följd hvaraf ock många fartyg må
ste sändas till sjös utan erforderligt · antal officerare. 

Ehuru denna afhandling redan fått en alltf<iir stor 
vidlyftighet kan jag likväl icke afhål'la mig ifrån, att 
yttra några ord med afseende på behofvet af kanoner, 
under detta krig. I Mars 1861 voro 2,468 svåra kano
ner att tillgå, af hvilka 1872 voro 32-pundiga af gam
mal modell och 557 af de återstående voro lätta 8 tums 
bombkanoner, likaledes af äldre modell. Förutom dessa 
fanns väl 305 st. 9 tums och 32 st. 11 tums Dahlgrens 
kanoner, men många af dessa befunno sig på varfvet i 
Norfolk, då detta i början af kriget föll i rebellernas 
händer, och nästan alla de öfriga af dem voFo ombord 
i kryssarne, på aflägsna haf. Likasom fartygen måste 
sålrdes de för dem erforderliga kanoner skapas, och de 
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svårigheter som härvid mötte voro ingalunda bland de 
minsta. Det förnämsta kanongjuteriet var från första 
stund i rebellernas händer och, med undantag af Pitts
burg, fanns blott få gjuterier i landet, som voro inrätta
de för kanontillverkning. Oaktadt dessa och flera andra 
svårigheter blefvo likväl, intill i November 1863, tillver
kade 2,811 kanoner af nya modeller, af hvilka omkring 
800 voro 9 och 11 tums Dahlgrens, omkring 700 svåra 
reffiade, och 36 st. 15 tums. 

Oaktadt all den omtanka, energi och verksamhet, 
$Om Navy-departementet sålunda utvecklade, under den
Ra kritiska period, i allt hvad som rörde sjöförsvaret, 
skulle likväl flottan säkerligen icke kunnat uppbringas, 
så att säga från intet, till den grad af styrka, som hon 
innan krigets slut uppnil.dde, om ej landet inom sig egt 
så i alla afseenden ofantliga resourcer och om ej den 
el;l.skilda verksamheten varit i så hög grad utvecklad . 
. Om förhållandena i dessa afseenden varit mindre gynn
samma, hade striden trolig,en dragit ändå längre ut på 
tiden, ifall den ej , till fördel för rebellianens sak, blifvit 
tidigare afgjord, hvilken utgång, med betraktande af det 
oförberedda tillstånd hvaruti norden befann sig vid kri
g(lts utbto.tt? ej förefaller så aldeles osannolik. 

Juhan B. Kleman. 



Anförande i Kongl. Örlogsmanna-SäJiskapet, 
högtidsdagen den 16 Nov. 1868. *) 

Som äfven från Sverige ett fartyg blifvit utrustadt 

för att i år anställa nautiska och vetenskapliga un~ 
dersökningar uti Polarhafvet, så har jag deraf (i egen

~kap af suppleant fiir G:te klassen) funnit anledning att 

1 korthet sammanfatta de iakttagelser på hvilka man i 

England, Frankrike och Tyskland grundat olika försla

ger till polarexpeditioner och hvaruti äfven möjligheten 

att uppnå N ordpolen ingått. 

Det var först vid början af detta århundrade som 

tilltagsna sjöfarande vågade sig uti Ishafvet, unde~ för

hoppningen att der finna en väg till Chinesiska och J a

panska hafven, N.O. eller N.V. om Europa; men det 

var först 1850, som kapten Mae Clure upptäckte N.O. 
passagen, då han som chef på "fnvestigator" framgick 

sedan han passerat Behrings-sundet, långs norra kusten 

af Amerika, der han dock måste qvarlemna sitt fartyg 

sedan h~n blifvit u~ptagen af annan mötande expedition: 

~ed hv1lken han aterkom till Europa. **) Ifrån denna 

t1d har det outtröttliga begäret för det okända satt till 

si:t mål N ordpolens upptäckt: h vilken punkt ingen kom

Jmt närmare än på något öfver 7°. Allt hvad som fin

nes inom dessa regioner är ännu en hemlighet; hvarföre 

*) Af kommendören 111. m. A. F. Pellersen. 

**) Del var Yid detta tillfälle som löjtnant Crcwell, då han öf\·er

flil·de till ön Bct,hy, nyheten om passn&cns upptäckt, for på släde ofnr 

istHI omhint: 470 t'llf:. mil , d. Y. s. öfl'er L.rb Mclvil-sjl\n. 
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också alla vetenskapliga samfund uti Enropa Yänta sig 

af de föreslagna expeditionerna stora bidrag till natur

vetenskapernas utveckling, och förorda dem således gan

ska ifrigt ; isynnerhet som man hittintills ej nalkats 

Nordpolen, utan att på hvarje grad upptäcka nya växter 

och mött mem;ldiga varelser ända bortom 80:de latituds

graden. 
År 1594 bemärkte "Barentz" att solen syntes öfver 

N o va Zembla och kastade en stor del af sina strålar mot 

norr, hvaraf han antog att det måste hafva varit varmare 

der, än hvarest han befann sig. :Man kunde redan då 

antaga möjligheten af isens smäitning vid polen under 

sommaren. 
Jean Plana, direktör vid observatoriet i Turin, död 

i Februari 1864, har mathematiskt bevisat solens tillta

gande värmestyrka vid båda polerna, och efter hans be

räkningar skall medel-temperaturen, vid dessa punkter 

vara högre än vid polcirkeln eller 66° 32' latitud. Det

ta har äfven blifvit bevisadt af M:r M. S. Hickson, ge

nom iakttagelser grundade på astronomien och jordfysi

ken. "Polen" säger han "är ej elen kallaste punkten på 

vårt klot". Man vet dessutom genom Alexander von Hum

boldts isothermalsystem, att temperaturen ej bestämmes af 

afståndet från eqvatorn; slutligen har Sir David Brew

stor bevisat, uti en afhandling utgifven 1821, sannoEik

heten af att thermometern håller sig 19° högre vid po

len än på vissa ställen af polcirkeln. 

U n der den första tiden som polarhafvet besöktes 

fanns 2:ne thearier öfver dess tillstånd, och dessa hafva 

ännu sina anhängare, hvilka kallas Polister oeh Anti-Poli

ster. Polistorne antaga att vattnets djup i förening med 

de omlöpande strömmarne, hindrar all issamling på ytan, 

d11. Anti-Polisterne påstå att temperaturen aftager mot 

polen och bidrager att fylla hafvet mcci ogenomträng

lig is. . . . 
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Som följande förslager sträcka sig ända till u t ·· k . . w~-
ten af Nordpo~en, .anföres de uppgifter hvarpå antagandet 
af en öppen SJÖ v1d polen grundar sig. -

En hvalfiskfångare, Scoresby, en man af ganska 
stora förtjenster, inseglade mot slutet af Maj 1806 u:ti 
en isfri sjö norr om Spetsbergen. Han befann si"' då 
uti lat. nord 81° 30'. Det är den nordligaste punkt ~an 
ännu med segelfartyg uppnått.*) 

Alla sjöfarande: Parry, Sir Edw. Belcher, Wrangel 
Withworth, Inglefield, Kanc, Mortrn, Hayes och fler~ 
andra, hafva på grund af egna iakttagelser, antagit att 
en öppen sjö finnes vid polen. 

Ifrån ett af de ställen kapten Parry uppnådde på en 
af sina resor, såg han ej annat än en vidsträckt sjö, som 
tycktes sträcka sig ända till polen. Då Parry, under sin 
sista resa, 1827 i Jul\ for öfver ett isfält, uppnådde han 
latituden i32° 45', hvilket är den nordligaste punkt man 
uppnått på släda och på samma gång den nordligaste 
latituden någon menniska kommit till. Några sjöfarande 
antaga, att om islossningen ej varit sä nära för handen, 
så hade Parry uppnått polen. 

En af doktor Kanes följeslag-are; Morton, fratuträng
de år 1854, genom Kennedy-kanalen ända till Cap Con
stitution på lat. 80° 46', och, säger Kane: "Mortons upp
gifter om en öppen sjö, öfverensstämmer med hvad jag 
sjelf äfven bemärkte, och då jag drager mig till minnes 
uppgifterna om denna upptäckt, neml. den smälta snön 
på klipporna, flockar af sjöfogel, den mer och mer till
tagande vegetationen, thermometerns stigande i vattnet 
m. m., så är det nära omöjligt att ej antaga ett mildare 
klimat mot polen". 

*) Enligt rapport från chefen å ånijfartygd Sophia, lyckades det 

detta fartn; alt uppnä latitud N. 81• 42', silledes 12' nordligare, 

Hayes, läkare vid Nord-Amerikanska flottan, ankom 
18tH i Maj, efter 46 dagars marsch från Cap Alexandre, 
till Smiths-sundets mynning i lat 81° 35' och lang. Y. _70° 

30', och upptäckte då en vidsträckt sjö framför sig, hvil~ 
ken efter hans tanke skulle, en månad sednare, varit is

fri ända till polen. 

Doktor Aug. Petermann säger att alla geografiska 
företeelser, strömmar, isens och trädens drift, tilläto full
komligt att bestämma det en öppen sjö finnes kring nord
polen och hvilken sommartiden är segelbar. I denna 
åsigt instämmer äfven vår tids störste hydrograf, kapten 

Maury. 

De som ej beseglat och äro obekanta med färder
na uti dessa regioner, fattas ofrivilligt ·af fasa och förvå
ning vid tanken på alla de faror som synas vara förenade 
med alla dessa försök, men så känna ej de, hvilka redan, 
såsom kapten Sherard Osborn, och M:r G. Lambert, befa
rit Ishafvet. Kapten Osboru försäkrar att en expedition 
åt polartrakterne ej framställer flera faror än hvilken 
expedition som helst. "Under de sednare åren", säger 
han, "har man i China och på vestkusten af Afrika måst 
kasta öfverbord flera menniskor, genom sjukdom aflidne, 
än som under trettio år dukat under uti polar-regio

nerne. 

På grund af hvad till en del blifvit anfördt hafva 
följande förslager till marche-route åt nordpolen tillkän~a

gifvits. 

Af kapten Sherard Osboru vid engelska flottan, att 
taga vägen genom Davids-sund och Smiths-sund samt 

sjön J(ane. 
Af fransmannen Gust. Lambert, att taga vägen ge-

nom Behrings-sundet, och 
Af doktor Aug. Petermann, att taga vägen förbi 

Spetsbergen. 
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Kapten Osborn ville då lemna ett fartyö- ,,
1
·a · 

o 1 Hl-
loppet till Smithsund eller Kennedy-kanalen mA.J 

• • , t:U pro-
Ylautförråd och som ett morahskt stöd i händelse af 
olycka. Sedan ville han intränga i den öppna sjön, un
der den kalla årstiden, till dess han möttes af is, hvar
efter han på släda ville fortsätta färden. Enligt hans 
tanka skulle endast 45 dagar behö.fvas för att uppnå polen 
och vara tillbaka. 

~f:r Gustaf Lambert tillkännagifver i sitt förslag: 
att han ville gå genom Behrings-sundet i början af Juli, 
sedan styra vestvart och passera Cap Serdre och Cap 
Cook, sedan ville han styra midt igenom den lösa isen, 
sprängande med krut eller sågande de is band, som kun
de hindra honom; på detta sätt .skulle han hinna Polynia 
(en öppen sjö, upptäckt af Hedenström år 1810 och 
af Wra:1gel samt Anjon 1823 och 25). Slutligen ville 
han med fartyget gå till den punkt, der Wrangel 
berättar att hans släda måste stanna till följd af öppna 
flack, som skiljde mindre isstycken, och ville han deri
från begifva sig mot polen. 

Afseglande frå.n Frankrike i Februari skulle han i 
Juli befinna sig vid Polynia och upP.nå polen i Augusti. 
Den enda anmärkning som kan göras mot vägen om 
Behrings-sundet är: den långa vägen rund Cap Horn, 
men elen upptager endast fyra månader, och afbrytes ge
nom anlöpanclet af Sandwichs-öarne,. och gifver tillfälle 
att pröfva både fartyg och folk. Dessutom lemnar 
han några uppgifter om huru han vill förstärka sitt 
fartyg: 

]'artyget skulle förses med en ytterligare stäf, hvil
ken bör starkt förbultas der, till ett skydd. Äfven skulle 
en ytterligare bordläggning anbringas, för att skyelda far
tygets sidor, och skulle det hela öfverklädas med jern
plåt. Det inre skulle indelas i vattentäta afdelningar 
och förses med svåra .tvärskeppsstöttor, för att motstå 

trycket utihån, och skulle des~utom svåra jern_knä fäs:as i 
alla hörnen af de olika afdelmngarne. Machmen bhfver 
af en reducerad (mindre )hästkraft för att bespara kolförrådet, 
hvilket ytterligare kan komma att besparas genom att 
använda fångade hvalar till bränsle. 

Alla möj liga försigtighetsmått skola iakttagas för att 
betrygga materielens hållbarhet och hälsovården. De 
kraftigaste medel, för att spränga eller såga isen, anskaf
fas, så att isbandet mellan Behrings-sundet och Polynia 
må kunna forceras. Besättningen skulle bestå, utom be
fal och vetenskapsmän, af omkring 50 frivilliga hvalfisk
fångare, härdade sjömän, med vana att färdas uti Ishaf
vet. ":Men hvad som framförallt behöfs", tillägger M:r 
Lambert, "det är följeslagare, som med en orubblig före
sats förena hängifvenhet J a! till och med enthusiasm 
motsvarande det höga och stora i vårt företag1

'. 

Doktor Petermann., vill följa rigtningen af Golf
strömmen, hvars uppvärmda vattenlopp bör fortsättas 
emellan Spetsbergen och Nova Zembla. "Från 82° 45' 
lat.", säger han, "till polen, måste man beräkna 435 mil, 
alltså en resa, som af ett fartyg kan göras utan större 
svårigheter uti Spetsbergens haf, än dem som kunna 
möta uti Baffinsbay eller någon annan polarsjö af sam
ma utsträckning." 

Under förut8ättningen att fastland finnes vid polen, 
kan den expedition, som tager denna väg, fortsättas på 
släda. :Med ett välbygdt propellfartyg skulle det endast 
behöfvas 3:ne månader från Themsen till polen, om man 
tager vägen öster om Spetsbergen. 

Ytterligare får jag, till stöd för det franska förslaget, 
anföra ett utdrag från ett bref~ som finnes infördt uti 
Nautical-:Magazine för Maj månad i år, och hvaruti ame
rikanske kaptenen Long utförligt redogör för grunderna 
för sin fattade åsigt, nemligen att den enda väg på hilken 
man kan möjligen komma från ena oceanen till den an-



dra (lCh på, samma gång i närheten af nordpolen . .. . , . ar ge-
nom Behrmgs-sundet. "Detta sund'', säger han " , som 
lemnar ganska litet utlopp för det vatten, som \'le stora 
floderna vid Asiens och Amerikas norra kuster utkasta 
u_ti polarhafvet, tvingar detta öfverflödiga vatten att taga 
s1g väg mellan Spetsbergen och N orrige eller genom 
Davids-sund". Riktningen och styrkan af den sålunda 
uppkomna strömmen är också bevisad genom den väg
längd, so~ förolyckade fartyg blifvit förda af densamma, 
norr om Behrings-sundet. Denna ström har äfven varit 
hindret för inträngandet i Polarhafvet genom Ba:ffinsbay 
och .hafvet vid Grönland, hvilken i förening med de sö
derut flytande ismassorna hafva gäckat alla ansträngnin
garne på denna väg.*) 

Skulle emellertid polen ~j upphinnas, komma dock 
dessa expeditioner ellet företag, förutom hvad de komma 
att bidraga till astronomiens, geologiens, zoologiens etc. 
etc. utveckling, att äfven möjligen gagna handeln genom 
upptäckten af nya tillhåll för Hvalen, isynnerhet i trak
terna af Behrings-sundet, der denna fångst åt Amerika 
på 2:ne år inbringat 8,000,000 dollars. 

*) Kapten Lonff anser äfven att ånt:kraft bör anbrint:as pä ett till 
l'olarhafvct utrustad t farlYff, men så att de frän fartn:eL blottställda delar 
lätt ,kulle kunna inlat:as och utsättas. 
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Ett vaokert exempel på räddandet af men. 
niskolif genotn lifräddnihg_sbåt. 

(Efter Nautical Magazine.) 

Fredags ,natten den 23 sistlidne Oktober passerade 
en, engelska regeringen tillhörig, lastångare vid namn 
Devon rund Land's End, destinerad till en hamn på 
vestra kusten. 

Det var en starkt bygg-d ångare och god sjöbåt, och 
kunde rätt väl hafva stått sig 1 den hårda kultje, som 
då blåste, om ej befälet tag1t miste om fartygets läge 
och i mörkret löpt rätt upp på "the Brissons", två små 
klippor, som sticka upp ur hafvet 60 a 70 fot höga på 
omkring l eng. mils afstånd från det höga land, som är 
bekant under namnet Cap Cornwall. 

Så snart båtarna blifvit firade i sjön, rycktes de bort 
af sjöarna, och fartyget slogs inom kort tid i stycken, 
hvarvid 17 rnenniskolif omkomrno, deribland en qvinna 
med 2:ne barn såsom passagerare. Af dem, hvilka för
sökte att arbeta sig fram genom de vilda bränningarna, 
drunknade några; andra krossades mot klipporna eller 
dödades af de kringflytande spillrorna af vraket. Blott 
en, vid namn George Davis, starkare eller lyckligare än 
sina skeppskamrater, blef efter otroliga mödor, halft med
vetslös och blödande, inslungad bland Brissons hvassa 
klippor, der han så småningom lyckades att arbeta sig 
utom håll för brottsjöarna. 

L'åt dem, som ligga lugnt i sina sängar dessa tju
tande kalla nätter, föreställa sig en sådan medmeimiskas 



lidanden! Tänkarn oss honom uppkrupen på klippan
1 

den 5varta ogenomträngliga natten rundt omkring si()' 
1:>1 

ingenting skönjbart annat än skenet af de nedg{ide vå-
gornas skum; ingen kännedom om möjlig räddning, förr
än dagen inbröt; kamraterna uppslukade af dlm rasande 
sjön, som brusade och tjöt, liksom ursinnig öfver, att 
han hade undsluppit. Äfven i lugnt väder äro Brissons 
hemska, ofantliga stenblock, endast tillgängliga för sjö
fågel, och Atlantens ständiga dyning sköljer dess svarta, 
skrofliga sidor med ett hvitt skum. Nu satt han der 
frusen och hungrig denna mörka och stormiga natt~ ett 
rof för bittra smärtor och lidanden efter de sednare tim
mames händelser och den hårda medfart, han under 
skeppsbrottet utstått. Lifvet är ljuft, men nog måtte det 
varit ögonblick undm; denna förfärliga natt, då den öf
vergifne afundades sina döda kamrater. Föga tänkte 
han då på lifräddningsbåts-sällskapet och dess förträffiiga 
anordning af båtar längs alla våra kuster. Om kusten 
icke vore nära, när morgonen inbröt, måste han ju dö af 
törst eller frysa ihjäl - en död, tiofaldigt svårare, än 
den hastigt slutande kampen i de brusande vågorna. 

Om kusten vore nära, månne ha.n skulle blifva· sedd 
eller omkomma, då räddning syntes så nära? Och om han 
blefve upptäckt från land, fanns det något sätt att rädda 
honom utur denna förfärliga belägenhet? 

Under det George Davis, skälfvancle af köld, satt och 
funderade på möjligheten af räddning, bröt morgonen in, 
och - der låg fasta landet på en mils afstånd med den 
välkända klippan och bugten, som sträcker sig bortåt Land' s
End. ' Det är en vacker kust med mörka uddar, och be
krönt af mjuka, gröna ängar. Huru leende syntes ej 
dessa gula, små bugter, dit böljorna skölja in, bildande 
linier af skum, eller rulla in i grottorna genom höga, i 
klippan bildade, hvalfbågar. :Men Davis kände allt mer 
det hjelplösa i sin st~llning, ty, oaktadt alla bemödan-

tt ·· beu1·Lrkt syntes intet tecken, att han den a gura >ng • ' 
blifvit sedd. 
. Men öfver "stackars Jacks lif" vakade, om ej "en 

d ·l1'ten en <re-l"'") åtminstone någonting lika tjenstvilligt go o , . 
och mera praktiskt. Den gamle kustvakten på fastlan-
det hade sett åtskilligt af vraket efter Devon. 

De bräckta tiroren drefvo i land på kusten, men m
gen, utom den gamle kustvakten, fick sigte ~å den de~ 
lilla .fläcken, som rörde sig på toppen af khppan. EJ 
heller kunde han få någon annan att se qen, ehuru den 
ene efter den andre hade en lång titt i hans kikare. 
Han höll dock i sig så enträget, att till all lycka bud 
afsändes till räddningsstationen vid Sennen för att deri
från söka få ut räddningsbåten till Brissons. Der behöf
ves det ej att vara "tvärsäker", när sådana saker äro i 
fråga; möjligheten att rädda menniskolif är nog för att 
sätta dessa raska sjöbussar i farten, och inom kort hade 
man. fått lifbåten i sjön med lO dugtiga fiskare som rod
dare och Matthew Nicholas som båtstyrare. 

Man rodde 4 mil i en förfärlig sjö och kom nära 
klippan. Intet lefvande kunde upptäckas! Der låg .ett 
lik eller två vid klippans fot och en eller annan lemnmg 
af vraket. 

Den gamle kustvakten hade synbarligen gi.fvit dem 
det hårda arbetet för ingenting! Så ofta vind och sjö 
bedarrade, skreko de så högt de förmådde, men ingen 
visade sig, och båten var på väg att vända om mot land, 
då den skeppsbrutne, som höll på att byta om plats för 
att få ett torrt ställe att dö på, kom i sigte rund en ut
skjutande klippa. Hvem vet, hvilken inre maning just 
nu lät honom visa sig, innan det var för sent? Nu 
stämde de upp med kraft alla på. en gång, men synbar
ligen såg han dem ej och kunde ej heller höra något 



för bränningames döfvande buller. Om det stod i monsk
lig förmåga, skulle han dock räddas före skymningens 
inbrytande, och ett förnyadt än kraftigare Ohoj! hade 
önskad verkan, ty Davis fick omsider sigte på båten. 

En a,f båtgastarue omtalade, att "han slog upp ar
marne på det vildaste sätt och såg ut, som han hade 
fått nytt l if." J a, i sanning! Det såg ut som om han 
genast ämnade kasta sig från klippan, men man teckna
de till honom att vänta, ty det var ej möjligt att komma 
nära för den sjudande bränningen. Till lovart skulle 
vågorna hafva kastat båten på klippan, i lä lågo smärre 
klippor utanför, och ingen hållbotten fanns. 

Lyckligtvis var raket-apparaten med i båten, och :M:r 
Morriso:n, kustvakts-office:vn, utfö,rde nu ett verkligt mä
sterstycke med densamma. Båten förankrades omkring 
300 alnar i lä om Brissons. 

Sna1·t fann :n1an, att raketställningen var för hög. 
Man måste surra apparaten för och akter, hvilket, också 
gjordes med en sjömans hela snabbfyndighet. Det oak
tadt uppstodo nya &Vårigheter. Apparaten var icke nog 
amfibisk; aftryckarn viHe ej gå af, förrän fyrsträngen 
blef skuren genom en ringbult. Allt .detta låter lätt nog, 
då man läser derom, men man må ihågkomma, att det 
är en sak att praktisera med raket-lina på land, och en 
helt annan att låta d:eu gå från en liten båt, som hop
par up.p och ned mellan sjöarna och stundom kör hela 
bogen under. 

Men '>den goda engeln", som Fiktade den gamle 
kustvaktens kil,mre i rättan tid och hviskade till George 
D3vis att skynda upp att bli:fva räddad, hade ock sitt öga 
långs raketställningen, och då raketen afskjöts, flög den 
rätt öfv:er klippan, så att linan föll 2 a 3 alnar från 
Davis. Räddningsbojen fästades sedan till ~inan, och 
tecken gafs till den skeppsbrutne att hala in. Man be
höfde ej säga en sjöman, hvad vidare borde göras, om 

han haft några krafter qvar, men Davis var utmattad 
och sjuk, och det dröjde länge innan han kunde få. bo
jen till sig. När han .slutligen lyckats få .de~, gjorde 

h n sia- fa3t inuti korhmgen och kastade s1g 1 vattnet, 
a .., ·n 

hvarpå båtgastarue började hala honom till båten, t1 
hvilken, så berättar samma ögonvittne, han kom "galant'', 
med hals , och skuldror öfver vattnet. Men att blifva 
släpad ett par hundra alnar genom svår ~jö, sedan man 
blifvit sargad och illa handterad bland khppor och hv·as
sa stenar under skeppsbrottet och derjemte alldeles ge
nomfrusen, var just icke något återställningsmedel, och 
det var också nästan förbi med George Davis då han blef 
halad in i båten. Der stufvades han ned i aktern, och 
sedan de dugtiga gastame täckt honom med sina rockar, 
rodde de af alla krafter till Sennen Cove. Genom an
vändande af värmande medel både in- och utvärtes blef 
Davis innan aftonen återställd och kry igen. 

Ännu ett faktum bör omtalas i denna berättelse, 
som ser ut, som om "den lilla engeln, som sitter derupp.e" 
verkligen hade sin hand med, när det gäller bar~hoerti~
hetsverk. Det fruntimmer, som gaf Sennens hfbat till 
lifräddnings-sällskapet i England, gjorde detta för att för
eviga minnet af sin make, :M:r George Davis; och så 
hette också sjömannen, som på detta underbara sätt blef 
räddad. Ett eget sammanträffande, säger man! Så äro 
ock alla oförmodade belöningar för det goda, man gör, 
och alla underbara händelser, som för oss tydliggöra Guds 
faderliga kärlek. 

Och dock hvad är det, som mest slår oss i denna 
rörande histori~ om eJ· menniskans gamla obeständighet. 

l . k 
Om det är värdt att sålunda sätta ett dussin menms -o-
lif på spel för att rädda ett, hvarföre sku_l~e denn~ prin
cip ej kunna hålla stånd i politiken och 1mternatto?ella 
förhållanden? Låt ett fartyg stranda någonstädes pa ku
sten af ett kristet land, och tjogtals af kraftiga män stå 
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färdiga att lemna hem och säkerhet för att rädda en 
menniskas lif. Låt samma man komma i strid med hun
dratusen andra, och tillfölje af ett Luxemburg, ett Main 

' "den s. k. politiska jernnvigten", eller något annat 
diplomatiskt nonsens, är samrna principlösa djurmenniska 
färdig, att för en eng. shilling om dagen och ration, på 
gifven befallning spränga sina medmenniskor i luften, 
sönderslita dem med kartescher eller spetsa dem med ba
jonetten. Sophocles hade i sanning rätt, när han sade, 
att af många märkvärdiga ting är menniskan dock det 
allra underbaraste. 

..... ,. 

H varjehanda. 

Den Nordtyska iflarinem budget för detta år upp
tager: 
Ordinarie utgifter. 
Extraordinarie utgifter . • 

De sednare fördelas sålunda : 
Fortsättning af hamn- och befäst

ningsarbetena vid Jahde . 
Torpedofartyg till J ah de bugten . 
Hamnarbeten och fästningsverk vid 

Kiel 
Grofva kanoner samt skjutförsök . 
Undervattensförsvar i Kieler-ham-

nen . 
skeppsbyggnads-arbeten . 

2,636,405 Pr. Th:r. 
5,981,498 

" " 

2,430,000 ,, , *) 
15,000 

" " 
1,510,000 

" 
"~'* ) 

300,000 
" " 

10,000 
" '~ 

1,704,198 
" '~ 

12,300 
" ~~ Extra manskaps beklädan:.:d:.:e:._:_. __:.__::__~.:.::_:._:__..!.1.:_...2-'-_ 

Summa 5,981,498 Pr. Th:r. 

Den ryska pansareskaderns ö{ningar i Finska Viken 
hafva år 1868 under amiral Boutakovs befäl fortgått på 
den år 1867 lagda grund. En del hade till ändamål 
att öfva officerarne i användandet af pansarfartygens far
ligaste vapen, den framskjutande stäfven eller "rammen". 
Dessa öfningar skola måhända lerona ett bidrag till lö
l!andet af denna inom alla mariner mycket omordade 

~) Hä1·lill har redan åteåtl 7,800,000 Th:r. 

·••) Kostna<hförila&et upptager 7,000,000 Th:r . 



fråga, och i hvarje hänseende bevisa de, att ryssarna bru
tit med den slentrian, som, långt oftare än man skulln . 
tro, gör sig gii.llan:le vid fl era anlra m1.rin2n öfnin;sar. 

T1'å kanonbåtar, omgifna af on utskjutande lös träd
ram och försedda med en med risknippor Idädcl lös 
"ramm" af trä, användes såsom ramm-fartyg. Eskaderns 
officerare förde, turvis efter lottning, under försöken att 
stöta hvarandra i sank, befälet å dessa fartyg. Huru 
stor role den personliga dugligheten spelade, framgår af 
resultatet, i det att en och samma löjtnant den första 
dagen öfvervann 12 af sina äldre och yngre kamrater. 
Till belöning gaf amiralen honom uti en gillande dag
ordtlr tillåtelse att hissa befälsstandert å sitt fartyg. 
Påföljande dag fortsattes torneringen, och en fi,"egattkap
ten blef tio gånger segervinnare i denna de nyare sjö
krigens dusLlö[ming; men då löjtnanten ränut rammen i 
motståndaren oftare än han, behöll den förre sin standert 
blåsande. 

Storfursten Constantin, som var tillstädes, intresse
rade sig varmt för dessa öfningar, som säkerligen i icke 
ringa grad kunna utveckla de deltagandes praktiska blick 
för on vigtig ~ida af framtidens sjiidl'abbuingar. Det lä
ror yar~ ämuadt att i år fortsätta dessa öfningar i en 
långt större skala. 

(Efter Tid~kl·ift for ~~v~~en,] 

Sammandrag af f{pn~l. Bre,f, Fqrq1·~pipqar• 
Generalo1·der m. m., utgångne från Sjö

föl·svarsdepartementct. 

Dec. 4. 

• Ta n. 4 . 

" 
13. 

" 
16. 

,, 18. 

ll 26. 

" 28. 

(Kongl. Bref.) 

Förordnande för kommendören och ridd11ren ' .. ... . 
m. m. A. Adlersparre, majoren och riddaren 
O. S. G. af Klint och kammarrådet och rid
daren G. R. Charpentior att vara ledamöter i • 
en ll:omite för utredande af frågan rörande 
lirldriug i rust- och rotehållames v:id båtsmans
hållet skyldigheter. 

(Generalorder.) 

T. f. ingeuiör J. L. Frykholm skall den 7 
dennes afresa till N arrköping och Motala och 
vid dervara~de mekaniska verkstäger i:qspek
tera de arbeten som der utföras för sjqvap,~et~ 
räkning. 
Tillåtelse för underlöjtnant J. Lidma;!l att1 i 
och för enskild undervisning uti gymnastik, 
begagna exercishuset å Skeppsholmen. 
Tillåtelse för löjtnant J. D. Barclay. att un· 

'k J der sin semester vistas utom l'l ·et. 
Tillåtelse för lotsfördelningschefen i U~e~, 
Clas Adolf Gadelius, att mottaga och bära 
riddaretecknet af kejserliga ryska S:t stanislai
Ordens 3:e klass. 
Augkorvetten Thor skall afrustas. 
Kanonångslupen Alfbild skall afmstas. 
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Förändringar inom Sjöförsvarets kår·er· 
och stater·. 

Be{ordringm· : 

Den 18 December 1868. Till löjtnant i skärgård:;
artilleriet: underlöjtnanten derstädes E. B. Hol/sten . 

. Den 12 Januari 1869. Vid marinregementrf, till 
andre löjtnant,: underlöjtnanten A. A. Olsen. 

Den 5 Februari. Vid flottan, till underlöjtnanter: 
utexaminerade kadett-underofficerarne C. A. L. Christensorl 
och W. Everlöf . 

Vid marinregementet, till andre löjtnant: underlöjt
nanten grefve A. F'. Cronstedt. 

A{sked : 

Den 13 December 1868. Löjtnanten vid flottan 
Ji'. B. R. Nordström; kaptenlöjtnanten vid flottami nya 
rel:lervstat,. ridd. af kongl. Svärds-Orden W. J.l!. Ehler.~ , 

med pension. 

Dödsfall : 

Kaptenlöjtnanten vid Kongl. Maj:ts flottas l'esen·
stat, riddaren af kong!. Svärds-Orden G. Wahlqvist, den 
13 Januari 1869. 



Sammanda·ag af till Lotsdir·ektöi'en inkomne uppgifter om. strandnings- och olyckshändelser, som träffat 

fartyg på och invid Sverges kuster å1·en 1868, 1867 ooh 1866. 

Antfll st1·andning., och olyclis

händelser. 

Tnom Norra Lotsdistriktet. 
, Södra d:o 
•l Vestra d:o 

Ptl olika kustdelar. 
Lots.fördel-~ 

n mg. 

Norra Lotsd istr iktet: ( l 1uleå 
kusten af Norr-' Umeå 
land,Uppland,Sö- ·! Sundsvalls 
de~!nanland och J Öregrunds 

Ostergötland. \ Stockholms 

Södra Lo!sdistr ildct: { \V esterviks 
kusten af Små-) Kalmar 
land, Blekinge, 

1 
Gottlands 

Skåne, .qottland J Ca riskrona 
och 01and. \ Landskrona 

Vestra Lotsdistrild t·l: ( Odensala 
kusten af Hal-~ Marstrands 
land och Bohus· f Strömstads 

l i.in. , Göteborgs 

l 18ti8 
l 

l 
g l~ l 

l 
(/] :::r' ~ 

(/] 
<1 .:zc-.o s:: 
(\) ~o § ~ s D ~: ~ ~~: 
"' s 

i t>T ~p~· ~ 
?' t>T ~ 

?' 
p 

171 -l 25 42 

1~1 41 11 59 
21 25 

. 38J. 87J l J l:W 

1867 
·--

(/] 
.: s s 
?' 

39 
92 
24 

156 

1866 
--

[fl 
s:: s 
8 
?' 

--
21 
61 
22 

104 

Strandnings och olyclrshändel

semas pd{öljd. 

Ringa eller ingen skada . . . 
Betydlig skada . . . . . . 
Blifvit vrak *) . . . . . . 
Sjunkne eller spårlöst försvunne 
Af eld förstörd . . . . . . 

Strandnings och olyckshändelsernas fördelning. 

1868. 

6 st. 
11 
7 
8 

J.2 42. 

2 
14 
28 

(:j 

9 59. 

14 
8 

1867. 

4 st. 
4 
6 

20 

18fi6 . 

2 st. 
5 
3 
5 

Pa oli!ra månader. 

5 39. 6 21. .T anuari . 

0 0 
Februari 

5 10 
Mars . 

_
0 2

,.,
1 

April 
a Maj . 

8 2 Juni. 
"9 99 2'-l [.! 1. -=-._ ~- - u Juli 

1 Augusti. 
J 12 11 September . 
l 3 9 Oktober. . 

3 ' 3 2 No,·ember . 

1868 11867 186GI 

~~ ~ [f o-<1 w a:; (/] 
CIJ ;» a;·~ s:: ~ s:: 
:::r .... :t. r s s 8 ~·t"' ::;. t-' 
:><"o :><"o p:ro s 8 s 
rt- .-t- ct- C"""t- ..... ,...,.. 

?' p ? CD r.n CP r.n (\) w 
r+ l ~l ~l --

22 301 9 G l 66 40 
8 5 3 16 19 16 

11 21 12 4,1 67 41 
l 9 l 5 3 6 ,, 

-l - -l - - l 

421 51:! J 251 12(1 156 lOLl 

___ 1_86~'8 __ · _ _ _ 
1
,_1_86_'71866 

o l 
o 
o 
o 
2 
5 
.... 
i) 

3 
3 
8 
7 
" i) 

6 

6 3 
2 2 
3 7 
7 8 
7 5 

19 8 
7 g 10 

7 27 8 fl! 
10 5 3 18 8 9 

l 
2 
7 
l 
1 
o 
o 
1 

10 4 o 14 14 131 
4 10 6 20 47 20 

O 25. ~~ 24. ==0=--2_2_. -l D ecember . 
==-=~--~----

Summa 126. l 156. 104. __________ :___.. _______ __, !
_ 1_,_____6_,______c3 ~10-1 __ 251- 131 

Summa 421 51:!1 251 12ll 155 104! 

r 1868 
1

1867 
1

1866 .l 
·Fa~-t~g der alla. (an~alet obekar.1t) ombord l ':> 1· . . 1 ;.f ,, \ 

, enande omkomm1t . . . . . . . ~ st. 4 st. l x " "· 

Vid __ str~_n dning-s-händelser, enligt lwad , . 
1
, " . 1 

kandt ar, omkomne . . . . . . . !11 nmn~3o manj 1 mani 

Fartyg till ankars, som drifvit på grund . .L~-~~!20 st.--~~--~~.:._! 1 

Af ofvannämnde 12t; fartyg lwfya t~ stychn vari t- :~n;i'rn· 1 yg-. 

") Då några af de fartyg som förliden höst strandade än. 

nu q varstå på grund, är uppgiften om antal som blif,·it betyd

ligt skadHde eller vrak icke fullt tillförlitlig. 




