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ERICSSONSKA FLYT ANDE BATTERIET l\IONTAUK VID 

FASTET M:c ALLISTER"). 

Söndag den 1 Februari 1863: 

Alle man utpurrades i morse kl. ~ 6. Folkets frukost 

lemnades nästan orörd, sinnena Yoro för mycket upptagne af 

Inad som förestod. 

Kl. 6 och 20 min. kom Yår lilla tvärsäkra lots ombord. 

Morgongryningen böljade nu genombryta dimman som hvilade 

öfrer floden och dess låga stränder. Det rar alldeles stillt, 

dock hoppades Y i, att litet bris snart skulle k l ara upp luften. 

Kl. 1 7 böljade vi Yinda hem vårt ankare, inom 1 O mi

nut er Hr det uppe och rårt fartyg sköt fart framåt. Ka

nonbåtarne följde efter oss. 

Morgonens oranliga lugn i förening med de egendomliga 

känslor som en förestå ende strid alltid uppväcka, gjorde att 

det föreföll som om det rore Söndag, ty allt var så tyst 

ombord, knappast ett ljud, med undantag af slagen från de 

med full kran arbetande machinerne. 

Under inga andra förhållanden i lifret, känner sig en 

sjöman så öfrenäldigad af situationen, som när han med klart 

skepp går emot fienden. Han vet kanhända flera dagar förut 

att en strid förestår, och tankarne äro sålunda uteslutande 

riktade på Jn·ad som skall komma. Han talar med sin om

gifning om chanserne för och emot seger. Hva1je för fien

den fördelaktig position är nogsamt discuterad. TaHkarna 

på hemmet fordra äfven sin tid, mången skrifver sitt sista 

ömma fan-ä! till de sina, men under allt detta slår dock 

hjertat i bröstet på samma sätt som vanligt. Är ögonblic

ket kommet att gå mot fienden, då känner han det helt 

annorlunda. Ljudet af hva1je pall som klingar vid ankarets 

•) Efter en artikel i "Kewyorlc Hcrald" meddela vi här fortsätt

ning, frän föregående häfte, uf bcsk1ifoingen öfver striden, och dcr

m\}d 1 smilband ståonde ha'ndolscr. 
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)JemYindandc förnimmes ej blott af örat, utan gifrer genljud 
i bröstet och bullret af hva1je arbete, som oförmodatlt ~f
bryter tystnaden, kommer hjert.at att klappa häfTigare. 

Ankaret är lossryckt från sin dybädd, klockan i ma
chinrummet signalerar lotsens kommando; den har i dag en 
djupare ton än ranligt; i nästa ögonblick är skrufren i rö
relse och darrande sälter si o- den barska J. ernbardeu i räo· o o 

framåt. Vattnets sqvalp och skum långs sidan föröka de 
mäktiga intryck, som rerka på sinnenas spända n e ner; och 
dock hur ofta har han ej hört pallames slammer, klockans 
klämtslag och dfmel af sjön? tusentals gånger; de äro ju all
dagliga på hra1je fartyg, men aldrig med den inrerkan som nn . 

Innan ri sätta i gång påläggas luckorne. Det rore kol
mörkt uneler däck, om ej råra stora lampor med sitt sken 
ersatte dagsljuset. Kontrasten är stark mellan lampornas 
sken och den klara solens som lyste på däck och denna 
kontrast inverkar mägtigare än någonting annat på hans 
sinnesstämning. 1 detta mystiska sken, synes hela hans för
flutna !if uti ett nytt ljus. l-Jans egna gerningar, händelser 
och förhållanden rusa med öfrerväldiganrle fart ur det fram
farna och tvinga tankarne till sjelfåskådning. Försöket att 
framstamma en bön framkallar en känsla af qväfnino· så 

"'' }Jlågsam att den nyräckta tankegången åter afbrytes. Mun-
nen är torr, Iäpparne bränna, hufvudet värker och dertill 
kommer en känsla af hunger, som hade han ej fått mat på 
många dagar. Om han under denna pågående strid mellan 
kropp och själ, dricket· ett glas vatten, så kännes det smak
löst och kylande, utan att vara uppfriskande. Han tycker 
sig ' 'ilja gifva allt i rerlden för att få rara långt borta 
från sin post, och likYäl är han samma man som kort förut 

' brinnande af lust och säker att segra: blott längtande efter 
att få bö1ja striden. 

Nu hörs ett kommando-ord ljuda. Liksom träffad af 
blixten springer han upp, raglar för ettJ ögonblick, det 
nästa är han äter sig sjelf, och frågar med lugn hvad or
dem gäller. 
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Det hriskas från mun till nilln att Yi äto nära batteriet; 
och åter är allt tyst. 

Fienden börjar elden. Vi fortfara att gå framåt. Ett 
kula träffar rårt fartyg. H rarföre få icke vi också skjuta~ 
Innan kort går anlwret och derefter börjar rå!'t tunga torn 
att vrida sig. Tystnaden som hittills herrskat brytes omsider. 

o "J' .. 1· ?" Ja' Fyr' Det Från tornets topp fragas: 'are I g· - · - · 
hörs tydligt huru hanen slår ner; llerpå följet· en förfärlig 
knall , och en stöt som skakar hela fartyget, hrilket allt be
tvder att striden ändtligen är rikligt börjad. 
· Med knallen af rårt första skott försrinner sista skym-

ten af alla omanliga och obehagliga känslor. Den nyss så 
kraftlösa ,arelsen är förvandlad från att vara en darrande, 
srag dödlig, till en dödspridande demon. 

De som äro obekanta med yåra sjömän, skulle kanske 
härleda dessa ögon bl i ck af sraghet från bristande mod; men 
så är icke förhållandet, ty jag har sett de mest beslutsamma 
och tappra, så försYagade, under ett tillfälligt inflytande på 
nensystemet, att de knappast kunde stå på sina ben utan 

!t t .. 1·a sio- Yicl nå2:nt fast föremål, och likväl, sedan första a. s .OCJ "' ~· . 
skottet väl hade smällt, roro de med ens starka som leJOU 

l ··1 ·1 son1 ]11111n·1·io-a ti<Yrar med örron gnistrande af strids• o c 1 '1 c a c, o o ' o 

lust från svarta krutsprängda ansigten 
' Det är ganska yanligt ombord, att oflicerarne kring gutt

tumsborde t samtala om krigets skirten och derunder gifva 
tillkänna vissa önskningar som ligga dem om hjertat, och 
som anförtros åt någon qmrlet\ande kamrat, att i händelse 

f d ·as död utföra. Vid dessa tillfällen måste läkaren ''ara a e1 o o d ... 
beredd att svara på månget qvistigt spörjsmal , angaen e mOJ-
lighPten att öfverl ef\a en blessyr :r den eller den beska~
fenheten. Är han en god läkare, sa har han en stor dosis 

h · b . dskap för llVar och en som frågar, och detta opp 1 e1 e .. . . .. 
b.d · 1·n 111ao n att lätta sinnena. Afven folket gora 1 rager 1 s . . 
. r·· b edelsei· De öfverlemna ofta sma små dyrbarhe· sma or er . 

ter att förvaras af doktorn eller provrantförvaltaren. Hos 
' 
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mången gör sig tankegången icke sålunda märkbar i det 

yttre, men läs deras anteckningar ocll bref och sanriolikt 

skall ni finna bcris att ömmare känslosträngar äf"ven hos 
dem blifYit anslagne. 

På det hela taget är ändå hela tillställninoen med lo-io

och att slåss, uågontir1g bra besynnerligt, och ~nmt har ja"~ 
icke lärt alt begripa hvaruli nöjet egentligen består. Man 

är utsatt för osäkerhet till lif och lem, fiir försakelser ar 

alla slag och för en hop annat elände; allt för äran; och 

hvad är äran, strängt taget, annat än en cltimere . 

.Men jag fortsätter min berättelse: 

Hos Yåra molståndare föm1äktes intet tecken till )if: 

Pe upproriskes flagg hängde visserligen på en stång, men 

ingen uppstigande rök betecknade deras lägerplats; dock 

visste vi alla att en beslutsam fiende var dold bakom de 

kolossala jordvallarne. Det märktes tydligt att fienden ej 

li!rit sysslolös sedan vårt sista besök, de stora gropm·ne i 

vallarne som våra bomber hade gj'ortr Yoro åter fyllda med 
jord och hela wrket satt i försYarslillstånd. 

KL 7 och 26 min. ''oro vi tn~rs för- en skott-tana, som 

flenden hade uppställt på flodens Yenstra strand, men för 

hvad ändamål, kunde vi ej utfundera, ty af målskjutning bar 

den inga märken. Vi passerade emecllertid deras t.alla utan 

att man lossade ett skott på oss; kanske trodde fienden 

att vi ville försöka att forcera hans stängsel-Iinie och ville 
spara sina skott tills dess. 

Kl. 7 och 20 min. ankrade vi, omkring 600 yards frftu 

fästet. Vi kunde se rakt in i mynningen på deras kanoner. 

Just som vårt ankare föll small fiendens första skott och 
ytterligare fyra följde ögonblickligen. ' 

Kanonbåtarne IJöijade nu elden från deras ankarplats, 

som Yar omkring 12 mil (engelsk) från fästet. kl. 7 45 

m,ln. slungade vår 15 tums kanon sin första bomb men som 

röken icke dref undan, kunde vi ej från tornet s'e om den 

' .Uorde någon verkan. Fienden Ilade i detta hänseende en 
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fördel mfrer o~s; ot:kså försummade han icke att. gifYa oss 

skott på skott. 
l\. t. 7. 53 min. träiTa.de en l O tums kula mi d t på värt 

torn och. sprang sönder i tiotusen bitar. Jag Yar UJ)pe i 

styttomet oeh följde med spänclt intresse, endget mel1an 

fästet och ''Ost-lådan" (the cheese box). Flenden trälfade 

oss tätt och ofta med sina projektiler, men vi vore ej i stånd 

att s-e livad Yerkan våra gjorde. 
Nå(Tra minuter efter kl. 8 måste vi på båda håll sakta 

elden, :medan dr11 tjocka röken jemte dimman skymde bort 

oss för hYarandra. Under det ri räntade att det skulle klar

na upp, gillgo några af rårt roi k ur tornet, ut på däck. 

De fnuno flera märken erter kulor, meu in,genting i olag. 

Knappast hunno de att krypa in i tornet igen förrän fien

den åter öppnade elden, nästan med säkrare skott än förut; 

äfren Yi satte oss i verk igen efter bästa förmåga. 

kl. J, g kom en kula som gaf styrtornet en förfärlig 

törn. En- korrespondent låg rid tillfället på knä skril\ande 

uti sin anteckningsbok, och fick sig derrid en ganska al

Yarlig knuiT, men fann också efterät att kulan trälrat tätt 

inrid lians hufYUd. Jag förlorade jemrigten och tumlade 

öfver till andra sidan af det smala styrtornet oelt här träf

fnrlt's jag af en jernnagel (rägande omkring l skålp.) först 

på skuldran och sedan på knät. Flera andra naglar loss

rvcktes äfren. Jernet måtte hafnl rarit dåligt och sämre 

ä.n naglames i tornet, ty der gick ingen enda loss. l följd 

af mitt misssöde måste jag lemna styrlornet, men icke af 

fruktan att blifra skadad, ty jag är öfvcrtygad att denna del 

är fullt lika pålitlig som någon annan del af fartyget. Att 

1 fl vo•> in rid kul-anslcw bör i alla fall lätt kunna nag ar J e(l o ' 

förekommas. 
Fiendens kulor trätrade nu Yårt fartyg, ln-arannan eller 

ltmr tredje minut, men utan ringaste kännbara skada. 

Återstoden af denna min uppsatts är skrif\"en efter an

teckningar gjorde under däck. 
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Då ri endast hade 14 fot ratten, som d . . .:· . 

ebben skulle minska till D fot ,p .. '' er.l nu mtJ afJade 

()'rund kl 9 4" . ' :sa ~attacte H ankaret från 

" ' · · ;) mm., och drefro ut p·0 d' . . 
ankaret åter ficl" .o , ., • a ~up m e 'atten det· 

' ga. 1' <11' d1stans rar k · 

yards från f<'istet. En lä tt b.· . . ~u om l'! ng 140(1 

det nåaot Ja"ttaJ·e f " Ils hade sprungit upp som gjorde 
"' or oss att . ..r .. 

välkommen t l .. . . . se, a ' en for fienden rar lirisen 

' Y lan skot mera sällan bom. 

Intrycken af den ]Jårrående stJ·'d . 
. o . I en \Oro helt l'k .. 
Jag befann mig uneler däcl· . ' . . o l a, nar 

, , emot In ad Ja O' eJ'f ··t . 
tortornet der 1-~a 11 •1t .11 . o m 1, 1 stn-

' "o I 1 s van t e .o k .o 1 . . · 
väl 1' 1'' J . • .n as a c m e M kam]Jen ~" 

ISC ags SOlll l da a S "]] ' u a 
· 'o· ma en af r·'\ ra e k 

des mycket skarpare o el '· l J. ' gna s ·o t t Jr ör-

d 
l Oue lag lgare nere i J', ·t 

et kan ingen undr , .. . . m yge t och 

J . . a pa, nar man tar i betraktarl'le tt . 

p oswnen ' 'Id skott.lossninll'en försiao·· o , a ex

våra hufnidt'n. o ' oo iCk nagra tum öfrer 

Jag kan icke säga att det rar . .· . o 

dock långt ifrån behaoJ· t ' .. . PI esJst plagsamt, men 

. " 1g.. dart11l kom att n. .. 
dng kunde urskilJ' a b f'" J t Jan nastan al-

e a e s kommando-ord ... . 

kanonernes afT)'rande H... . . . , ' som toregick 

S ·" ,.. • . OI er man b,ott orden ''Färdio·" "F ·'' 

a ax man beredd p-1 ll'"ad . "' Yl 
' '' som skall kom 

däck lwr man inaell ~ l .. . ma, men under 
o Suc an \•arnma 

Omkring kl. .11 o bör"ade fi "'' 
endast när råra ö 2 Je . lenden att spara på sina skott. 

ppna portar roro rän da n t l ' 

han ut sina kulor och !'o 1 . '. w lo nom, sände 
• 

· > m Jer, I hopp att 11'1 1 o 

Sl!i r äg in i tornet y .o .. l . .o 'gon s mlle raka 
o o • dl a udda kanoner nfT'v. d .. 

en gan O' p a f Ha m· t . . . -l a e s ungefar 

. " · mu m ; I fiendens t)'Cl' e o"t·a 
Jao- tro t o •· 

' ' 
1 c noa Sl' u]Je 

o . ' Y sa r al trarerser som bröstrern bl . . . ""' ' 

terade; men fältwrket Hl r u f" l e h o Illa hand

sianer t t d . PP on t med så kolossala di men-

' a ess totala raserande skulle ·f d. 
muniii on och kans h "f . eJ or I at mera am-

... , ... ' a len mera ti d, än ri 11 d .o 
l akna, hrarfo re det bes!" . a e att ]M-

middagen, men icke l är;g~:~ att anfallet siwl ie .fortsättas till 

Emellertid underhöll J· bo 

t d b 
,anon atarne striden med ··"J 'k 

a e o mbskott. äf . .. . va 1'1 -

' c 'en morsarefartyg~t kastade eJ!\ o ·J o 

en bomb, som kreverar! . f'. .. ' c 1 da 
e J astets narmaste granskap. De-
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ras eld besrarades ar fienden endast med en gammal strand

!llörsnre. För resten upptogo Yi hans odelade uppmärksam

het; han sköt både fort och räl, men icke rar det hans 

fel , att ri uti rårt fartyg hade ett nog kraftigt skydd, för 

att gö ra alla hans ansträngningar vanmägtiga. 

Klot.:kan var några minuter öfrer 11 ; jag stod just. i 

gunrummet samtalande med doktorn, när en kula slog i däck, 

tätt öfver våra hufvuden. Af kontusionen trycktes jag ned 

pft en stol; för ett ögonblick var hela muskelsystemet pa

ralyseradt, och jag kunde knappt få fram andan. I hela 

mitt Jif har jag aldrig erfarit en så obehaglig känsla. Det 

var ett förfärli gt slag, vida sYårare än min kontusion i styr

tornet, lnilket jag nu ångrade mig hal'ra lenmaL .lag fun

derade just på, om jag borde gå tillbaka dit upp , när -

pang! en kula åter trumfade i däck, men lyckligtvis 

6 fot längre ifrån mig än den första. I mitt tillstånd af 

sraghet var denna nya schock nästan ännu svårare att ut

llärda än den första, dock dröjde det ej länge innan jag 

q\'icknade t.ill och kunde återtaga mina anteckningar, men 

under ständig oro a!l en ny m•rvskakandc dosis skulle komma. 

Kort efter inkom proviantfönaltaren, som intagit min plats 

när j ag lenmade ~t y rtoruet. Uan berättade att, vid ett an

nat skott, ännu flera naglar blil\it Yåldsamt indrifna i tor

net, hYanid rorsmannen och han sje if nä tt och jemt gingo 

klara. 
Under denna episod af striden, haglade kulorna tätt från 

bii.da håll. Sällan har väl en skara män, under full utöf

ning af krigets blodiga yrke, med sådant lugn åhört kano

nernes dunder, ej hell er känt sig så säkert skyddad, som 

hos oss. Må ngen skulle lJetviOa möjligheten att underhålla 

en så hastig eld som Yi gjorde, i anseende till vår oerhördt 

tunga artillerimateriel, men sa k en var den att folket just nu 

var i sitt element, och med förljusning hanciterade ,·åra 

jettekulor och bomber så att att de desto förr skulle kom

ma rebellerne till godo. Kula efter kula träffade tornet, 
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med blott nåo-ra få 1n· , t . 
o Jnc~ ers mellanrum och oftast ef, ... 

des anslaget af en riktig hagelskur af jernbitar tcrfolJ-
trade öfver däcket. som smat-

Att våt· eld ej varit utan verkan, kunde vi sluta 
rebellerne, Itvilka att börja med beo-ao-nade fl . o d era f att 
ner d " o era s' ara kan o 

' ~~~ ~: as t !Jade en l O tums columbiad att komma med. 
o c an fattades 20 minuter i 12 när vi . 

vart pumpspel och sakta hyfrade in .o . • bem~nnade 
nuter före middag rar ankaret la .. ·lt ·l/M .l:ettlllgen. SJt.I mi-

.. ' · o c t 'art fartyo· d f l 
strammen utför floden, under det fi d . .. .··"' re mec 
reträtt o- f en en 1 gladJen öfver rår 

' "a oss en dundrande salut till af'sk l 
likväl icke att skjuta .o f . . ec' men orkade 
striden. Scl ott som han gjorde i början af 

. På .~apten Wordens ordres lättade hela rår tlottT 
gtck utfor floden utorn skotthåll fö. " l r J och 
l e nt \ 'OI'O .. Il R • ~. llenc ens kanoner. Kl. 

• · H a a 'rtler o o 
H l .. . ' pa rar gam/a ankarplats. 

e a besaLtnrngen skulle nu ut ; J" .. 
verkan fiendens kulor oj ort. :·r .· f p a (~ck, for al:t se Irrad 
som .o f ,o "' ' a l en olket trå n kanonsluparne 

p a a stand sett att fientliga kul or träffat ' 
bord. Visst och sant a.. . d o oss, kom om-

r et ocksa att .· b .. 
måno-a märken eft .. o ·t ' ' ' H ara bra no()' 

o er 'el t napptao- m d IJ l o 
väl är vårt fartyo- ,o d . o e re e leme, men lik-

. ' . o sa go t som nytt - Ja! bättre ,. . 
ty det ]Iar VISat prof på att d •t .. o cln n)'tt, 

. ' e ar osarbart. 
Ftendens projektiler 1Jade träffat: 

Tornet .......... 16 o ganger, 
styrtornet ...... . 3 
Skorstenen. . . . . . . . 7 
Sidopansaret. 7 
Däcks dito . : ~ : : : ~ 8 
GiO'O'en ""'' . . . . . . . . . . l 
Ruttern • . . • . . . . . 1 
Vaterbommen . . • . . . 2 
Reserrankaret . . . . . . 1 
Flaggstången afskjuten 2 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" Smnma 48 gånger. 
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Af dessa hade 2 kulor trätfat tornet midtcmellan båda 

poriarne, samt en retfelkula och 2 rundkul or styrtornet; 

skorstenen med sina många hål påminner om en peppardosa, 

men draget Yar godt i alla fall. 

Sidopansaret har några ansenliga märken efter kulor, 

utan att i öfrigt hafra lidit någon skada. Däckspansaret har 

flera fula skrubbsår, dock endast lokala åkommor, och man 

hoppas att däcket skall Yara lika tätt som förut. Båtarne 

äro lätt reparerade, och raterbommen lätt ersatt. Hesen

ankaret som n1r surradt till skorstenskransen sönderbräcktes. 

Flaggstången akter, blef afskjuten, flaggen föll ned, men 

blef hängande öfver stumpe11 af stången, äfren Yimpelstån

gen på styrtornet blef afskjuten. Flaggspelet förut, slapp 

undan oskadadt. Första gilngen vi voro l elden hade flaggen 

fått nio hål. 

Liksom första gången Yoro också nu såriii befälet som 

folket, sYarta som spaderess, alla voro ledsna, att vi måste 

gå ur striden utan att Ilafra nmni en bestämd seger. Men 

Yåra anfall på m:c Allisters jordrerk, Ilafra i alla fall ej 

Yarit utan resultat, den derunder nmna erfarenheten är rärd 

millioner för landet, och kommer råra jernklädda fartyg till 

godo. 

För min egen del, skulle jag icke för något pris vilja 

bortbyta den praktiska kunskap jag härunder inhemtat. 

På eftermiddagen förflyttade sig flottiljen längre ned på 

floden, livarefter alle man, utkikarne undantagne, sökte hYila 

efter dagens ansträngningar. 
Enligt roul.inen ombord påläggas Yåra stridsluckor ln:mje 

afton kl. s. Då skola äfren såräl kanoner som gevär Yara, 

laddade och äntringsmanskapets Yapen Yara till hands. Vt 
behöfYa blott sticka ifrån oss kettingen, så äro Yi med ens. 

klara att gå, denna försigt.ighet är Yäl behöflig ty vi äro 

intet ögonblick säkra för fienden, men kanuner han så lä!( 

han nog fä sig en minnesbeta: ej så lätt att glömma. 
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Stora Ogeecheeflollen den l Mars 1863. I Fredags kl. 3 på eftermiddagen, signalerade Wissahickon, att ett okändt fartyg syntes högre upp på floden. Kort derefter syntes en tjock svart rök, öfver skogen som för oss bortskymde fort m:c Allister. Det Hr Nashille, som hade satt i gång för att bege sig högre upp. Hon hade lihäl ej kommit långt innan hon plötsligt stoppade, och det ansågs troligt att hon måtte hafva kommit på grund. Som operationer i större skala förhindrades af den rådande ebben, så sändes blott Seneca fUr att recognosera, men vågade naturligtvis ej att gå högt upp, af ft:uktan för fästets välriktade kanoner. Några bomber, som hon på försök sköt på Nashville, hunno icke fram. Vid sin återkomst medförde hon den glädjande underrättelsen, att Naslnille nrkligen ,·ar på grund. Som hon kommit på med full fart och högt vatten, så var der föga hopp, att få henne flott igen. En skarp utkik hölls under natten, och det fanns troligen ingen man ombord som hade sin nattro, ty ingen Yille släppa vår pris (så kallades redan Nashville) ur sigte. 
På Lördags morgon, utpurrades kl. 4. 20 minuter öfver 5 Yar ankaret uppe, och vi i gång uppfUr floden. Ftirhoppningen att omsider komma åt l'\ashville, gjorde att sinnesstämningen ombord var i hög grad lifvad. 
Seneca, Wissahickon och Dawn, höllo i linie efter os~, såsom ,·id föregående tillfällen 
Emedan ålskilliga tecken utvisade att lienden baft någonting att bestyra nedåt floden, på de sednare dagarne, så gingo vi endast långsamt framåt, för att hålla oss klara för de försåt och hinder, som fienden möjligen förberedt. 

Kort efter kl. 7 ankrade ·vi omkring 1200 yards nedanför fästet. Två minuter sednare fl()g en bomb från vår 1 l t:s kanon ämnad åt Nashville. Hon satt hårdt fast pa grnnd, endast 1200 yards ifrån oss och var sålunda en ganska god skott-tafla, hvilket också följden utvisade. 

\ 
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.. k lt small helsatle I samma örronlJllck som Yårl fursta s o , ' l o • f • a ·" . o· och kort efter kom l en oss fästet med 3 k:ll~I d~: ~~ll=a~~nat för häntler, så ö fy er-f .. rrle men som 't l ' "' ' 
ar 

JC ' . " l båtarnes väl riktade bomber att ge sv, Jemnat\e n at mnon , 
på tal. . t·a .. tlade en S tums kula, mit\\. på styr-Kl. 7. 1 ö mm. I ' . 1 r ' • o· i. tu ena biten föll oskadlig nel p.t tornet. l .. ulan spl a~, .. ' r l . a ha o lade från fästet, tornet den andra p a d ack. \.U OI n o . . . t 'tl att få ' l ela ,·år diktan och traktan nu gicl, u JJ . men som l ' o • • bb rna hflllas bakom sma o ...... [varen \ato n landloa o eld ]Hl SJOI U ' ' 

sandhögar. . .... 1r de en af våra 13 tums Kl 271 minut eller 7' tr c\ a . ··n . ~ . t\t .··. millt emellan ~asln l es b ' med l O sekunllers ln an l o t' . . . . . f-
bom er, ,· 1 örde bomhen kte,era, a fockmast och hjulhus; som 't l . . . ,. l äntan nrkan deraL 

o 
ya\·tatle Yl med spant ' t alt rikta pa 

' " ·1· . 1 skott n t an anna · ' · ' 
JJ ,tta Ya r nu "art cm .e " ., . ·" e . m svntes öt\er skogen; meJ a Sc\g än master och sk m sten , s~ . ·:, ! t'. icke att 'i hade flinka . e re i. tornet. \tsar l e ,a man CJ n 1 J· Ja yara • .·, • • ? .. a mi a hurudana l e s ,o · . . arttllel J stel' sa sa, '"' t•··. llot1en oll senerade ,., att tt .· o·jnao npp 01 ' ' ' Und~r det a ? v~ä:k ~å Nashville, men setlan vi skjut.~ t. nå-mycket iolk \ar pa I .

11 
f ·tvo·ell)•cktes aldeles otver-t ·no-en kntte l1 al ·. o gra skolt, syn es 1 

"' . ·'b -t De konfedererade hade . . .\\ ·\ med ilarro-en \'U! 01 a. . . gtlwt, ll oc l 00 r·· d taoit den mell stg l land. fl ·o-dnl· Inar ore e '"' · " 
väl ondt om ago ' ' d . .1,. våra I.Jomber astad-, .· ,. kunde se lna 'er ,an . Som '1 CJ . , 1.1H och röken ej d re l un-1 det ,·ar a\del es s 1 kommit, cm el an . . 

1 . t s\·o'l li]J'lhöra med el-.· fter åtta S<JU 11a ·' '' ' dan, nödgades 't, e . . t· rrenom tjocka och krut-l l a sorrr yar kort, Y o den. Doc;, ( enn "' . , f. ? n främre delen af far-, ·art rök uppstig,\ 1 a moln syntes en s\ . . k~ 'e Yi tvd\iat urskilja elds-f . . ~1 ara mmute1 1\:ll• ' " tvget, och e ter n, o .\l• ··o- ·lkter öfver. Tilltagande ~ f o-samt utbrer r E. b l , ' Ja~orna som ,tn,- .. · l ' ·\tt· se nrl"Onting alls, men . d ·s for en ~, .nnt. , ' , " tjocka hmdra e O;, o . l de vi den stora tillfredsställel-o lättnade nago~ m . . k 
när det ater ' ' " ~ ·t f t öfwr hela fartyget; en IJOC l t elden fatt fas o t . 
sen att se l e . . l 1 Elden fattade äfven snar l rök lnirf1ande ö[ver det le a. 
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tak l ingen. Vi rråfro henne d~ l l" 
.. . . "' -- '1 o c 1 c a ett skott · ·1 

s._a_ kia att lwn skulle gå sin föt·storelse ' CJ rt \.lint 

t t 
till mötes, rår ]11· .. ,"1

) 
oru an. 

c 

Glädjen onJbord rar obeskriflio- öfrer att -P b .. 

den blifrit k... . o "' 'clra emodan. 
I ~n ta med framgang, och aU således den l 

samma bnakmn"sljewt .-- .· I ed. 

f t~ . o . ~ .gotmgen ed mot sitt slut. Fäst ·t 

r ?r or allt]emnt att beskjuta oss så ofta rt t k d . . : 

tJockan. ' e un e for 

Vår eld upphörde kl. s. 6 
tit 14 skott. .. . min., inalles lwde vi då skju-

Annu en ltalf trmrne, stannade ,. ,o "o 

dare af branden, derefter lättades I· . 'J som as l-et-

f an -aret och vi o-· d 

ör floden. Hela Kasin-iile rar nu en enda Id "'rn.go ~c 

husen började att falla tr'llsa e massa ocltl!]ul-
. mmans. 

En qvart efter !) llö'l - . 

d . . .. . . ~c e SJg tJockan, vi varsnade nu bland 

en s~arta roken Jnir/lat· af 1. o .. 

' JUSgra rok D t . . b 

som brann. Rökmolnen seoJade burria a.f eJ __ vaJ . omull 

s . . o "' ' en att vm d o t 

• a~ana till, en paminnelse för d .. ' a 

ej .äro de rådande i landet. cm att bomullsmannen ännu 

Kl. 9. 35 min. egde en explosion rum 'd k 

gasutrecklingen liknade ~ o- Ini s epps, In-arvid 

c anoa, och flere trodde att det rar 

n panna som sprano- tro!' 
refJlade 1 00-pu d' o' Jgare är likriil att det rar den 

n mgen, lwars ladduino- a 1.. 1 
yttre syntes e'J· Jjda af . 1 . _"' 11 anc es, ty skrofrets 

exp oswnen 10 llll.Jlut· l .. f 
,des en f" r ·j'()' k . er l are i er, hör-

OJ aJ '"' nall, det var krutdurke . kt, 

stormasten föll öfrerbord och akt . l n a -~r som sprang, 

je m t me tf Hi.ttnet. icke r t j et S <eppet sondersprängdes 
' ang c erefter o·ick ock o f k 

,sten; förstörelsen rar nu komplett. "' ·sa oc ·ma-

Una-t bort ö f- F 1 . 
brinnand; - o- ler. _aug an~et stråckte sig röken från det 

farty~et, l!l.som nlle den för alla n·· . o 

rlare, dölja tHiinteto·örelsen af ett . . . ~ agsna askå

såväl för ra c ha f "' fat tyg, hnlket, rvkbart 

. ' ormer som för snabbht•t . 

ämnadt endast till fred!' .. d o · ' ursprungligen 1ar 

.. . Iga an amal men som f 
lost parti blifvit fönandladt t

1
.11 ... ' .. r nu a eit lag-

SJOro rare. 
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Som det nu var onödigt att vidare dröja inom skotthåll 

for fiendeus kanoner, så beordrades kanonbåtarue att upp

höra med elden och draga sig tillbaka. 

Under vår fart från stridsplatsen, passerade Yi rätt öf

,-er tre torpeder, af hvilka en exploderade rätt under råra 

pannor. Hela fartyget tycktes lyftas rätt upp och srängdes 

med detsamma ikring på stället. Rörelsen kändes högst be

synnerligt, men vi hade liksom litet svårt att tro på, att ri 

verkligen nrit i beröring med helretesmachin. Fartyget fick 

en obetydlig läcka, som blott erfordrade några minuter för 

att reparera. 

.När vi passerade kanonbåtarne hurrade besättningarne 

för oss, -vårt svar innebar hela enthusiasmen af en vunnen 

seger. Ett godt stycke ner på floden ankrade vi med ka

nonbåtarne i granskapet 

Kl. 2 förmärktes från Seneca, tvenne öfverlöpare på 

stranden. En båt af'sändes för att taga dem ombord. De 

hade lemnat fästet under oredan, då vi anföllo Nashville .. 

Genom dem erforo vi att öfrerste m:c Allister tillsagt kap

tenen på Nashville, att han mås te laga sig bort från fästet 

så fort som möjligt; antingen kaptenen nu ,ville bryta blo

kaden, gå up)l för floden eller besluta sjg för att förstöra 

fartyget, vore det öf'wrsten delsamma endast han blef' af 

med honom, ty förr fick han ingen ro för de fördömda 

Yankee-pansarbåtarne. Kaptenen på Nashville som under en1 

hel wcka förgäfres länlade på något passande tillfälle att. 

gå till sjös, bestämde sig slutligen för att försöka att komma, 

upp på floden , han hoppades att med full machin, kunna: 

forcera sig öl\er e11 bank som hindrade passagen rid det. 

så kallade Seven .Miles reacll. Det var denna plan som sat

tes i verket i Fredags, men misslyckades. Fartyget stötte· 

hårdt på grund och blef slående oaktadt alla b.emörlanderu 

att få det flott. I denna belägenbet anfölls hon af oss ocl~ 

förstördes. 
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Hennes bestrcknino- bestod af 3 k 
. " anoner 3 frunr 

merspassagerare och .'100 bnla b Il · ·In!-
.. . - . ' ' r omu roro ombord B 

saltumgen rar äunu qrar na·· .. 1... 1.. • c~ 
r o 'er oparne lemnad r·· 

De berättade rid _. o • e astet. 
are att ,.,d vart Sista anfall l d .. d .. 

c er blif\it sk· t ' Ja e en olh-

k 
JU .en, som egentligen ra rit den som riktat d 

ras anoner. Ocl· .o • . 1 • .c e-
. ,sa gJO! c es rerklwen i ()'.o • 1 .. 

Illlwen att dc' - 1. ""t " .. "' ,dl r en anmark-
"' . ' . . CJ s ,o o sa ra! so m förra gån()'en och n· 

nog fmgo n nu reta orsaken dertilL o ' eoet 

I dag ankommo hit Passaic Pa1 . 
sonsl·a batt .· ·) ' ' .apsco och NaJwnt (Eri cs-
• ' . · ~ Il eJ ; Sebago och Flambeau ( kanonsJu ar af .·· 

C. P. WJ!hams, Para och N'orfolJ· . ·I-, .. p tiad) ; 
.. . .. . ,-pac ~.et (morsareskonare.) 

Det ai amnadt att de om Tisda<Y . . 
t:ll f c"' moz gon skola ()'å t 
l 'Ort m: c Allister för att skaff· . k o lpp 

t .. . . ' . '1 szna ·anonbetjenin ()' . j" 
et ofnmg I pjesernes hanritera d oal l· n e. 

Fort m:c Allister är nu utan . Il b . - . 
stratigiskt hänseende men att J·. a :tyde!Jhet för oss i 
Yida att f"· . J· ·' .. S ']Ula (Ii J maJs på är det 

01 er 1 aga framfor en ra r o- J· . ' 
Yäl rärdt det krut man kostar de:~~o s ,ott-tatla och således 

l\Iåndag den 2 Ma rs. D, l ,. . . .. .. 
lano-e Fa ·t . et wzlJgaste rader ri lJaft på 

o • l ygen som skola deltao-a i moro-
tion äro nu samlade tJa··,. l .. o "'ondagens expcdi-

; c e aro: 
Ericssonska flytande bat' . 

. . lenerne iUontauk Pa . c·· 
sia offleerens befä l) l\" al t 1 

' ssazc al d-
' , Jan oc l Patapsco. 

Kanonslupar af träd . S b 
D · e ago Sen eca \W 1 

awn oeh Flambeau T, 1 . _ ' · . , 'l tssa lickon, 
. enc eln . Dande lz on ~r . 

Norfolk-packet c p 'J ' "IJ " · · orsarehu·tgen: 
' • • r 1 1ams och Para. 

Dessutom li o-oa här Del 
Washington. oo c aware, I.ocust-point och George 

De tre sistnämde far r)·o·eu till t .. . . 
jno- t· o " o . JOta arm een och I f· ""'6.en 1n!!" 111,d , .. 11.a . """ 1a va 

~ ~ ' auarer att ·· 
del officerar 'd . . gora. Delaware medför en 

e H auneen som på n.. . . . J å . . o 

sjiloperationerne. auua~e 1 ll nlJa askåda 

. ~-e andra pansarfartygen äro 
t'1Hg for expedition mot fort m:c 

i fullt arbete med klara-ö. 
Allister. Yi deremot so; i 
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dessa dagar haft tillräckligt med artilleriexercis, komma att 
gå till sj ö s. 

Kort efier kl. 4 satte Passaic (äldste officerens fartyg) 

i gång och styrde uppför flod en, åtföljd af Patapsco oclt 
Nahant. 

Det rar först afgjordt att vi ej skulle vara med , men 

nn har det blifvit ändradt. Vi komma att gå upp tidigt i 

morgon hittida för att vara till hands som reserv. Bra ro

ligt nr det visserligen att komma med och se på, men nö

jet skulle vara dubbelt så stort om vi fingo vara med i el

den. Våra gossar tycka sig vara tillbakasatta, då de icke 

få visa huru de kunna sköta "Heenan", som de kalla 15-

tums-kanonen. 

Tisdag den 3 Mars. 
Vi vor o uppe med solen som gick upp klar; ingen 

tjocka stängde utsigten. Som det ännu dröjde innan tidvattnet 

var gynnande, så hade vi god tid att göra våra dispositioner. 

Kanonsluparne och Dandelian bogserade skonerterne 

uppför floden. De sednare hade strukna stänger och stå

ende godset insvigtadt till masterna. 
20 minuter före kl. 8 lättade Passaic, Patapsco och 

Nahant; gingo upprör Hoden och ankrade kl. 19 på följande 

afståm! från fort m:c Allister: Passaic 1200, Patapsco 1600 

och Nahant 1900 yards. Åskådarne intogo sina platser utom 

skotthålL Bland dessa lågo Yl högst upp, färdiga att rycka 

fram om vår hj elp påkallades. En del af Sebagos office~ 

rare var ombord hos oss, för att från tornets topp åskåda 

striden. 
Kl. 8. 40 min. öppnade fienden elden med två kanoner 

och straxt efter med en tredje. Kulorna nedslogo tätt in

vid Passaic, hvilken svarade med sin il-tummare. Kort ef-· 

ter flög Paras första bomb från 13-tums mörsaren. Affären 

eller kanske rättare sagdt artilleriexercisen var sålunda 

börjad. 
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Rebellerne underhöllo li/lio-t elden. .. .. 
"' ' \I markLe att o af deras kulor trätrade Passaic me k d . ' nagra 

k o ' n un e eJ se lirad . an de astadkommo. dot:k ro ro .· t . · 'er-. . ' 't .emmelwen säha att 1 CJ gJorde henne nåo·on mehn Ju lä . 
1 

"'- · ' t e 
och r i ·k . ."' . . ng re r et led, ju säkrare 
. q c m e blefro Encssönernes skott. Trå af p " . 

bomber krerera 1 . assa1cs 
stenar l .. ,y • 're, I .. t~·arers_e rne , dcnid kastande jord ot:l.t 

' toot ~ Sk). Afren l\athant: utmärkte sio- o·enom .o 
gra 'eleganta·' skott. o o IM-

1\'ordvesten hade emelllerlid IJörJ'at tt T J.O o 
n' o· . "J· t . . a . u asa och sa små-moom o ,a stg ltll stvf kul som l'J· .,. ! l 

. . ' . l ''el lade det <ro da med 
Slg, att röken blåste undan så mycket lJättre. "' 

E_l~uru ... "i oantecknade hrmje skott som sköts skull 
det bl1ha for lanoTariot att llä .. I .. ' e 

.. • . . . "' o . I I er ogora derföre. Det rar 
oupphOihgt pang, pang, eld och röJ· sat d ·I 
no o· ". o· o-'.. " . ,, 1 o c 1 sten, allt 

"'' Jao ,lsscu· att de äro inte mi'lno·a . . o 
ting så storarladt. "Scceslt" (S . ."' : som sett nagon-
. · ecessromslerne) stod o o 

stg som karlar och riktade sina J·atl . b . . , ·o c pa 
· " one1 la. ' 'ara b 1J . • gjorde ett slort rumor i J·ordrallar . om el 

1 · ne, men n roro osäl· ·a 
wrunda artilleriet lwde lidit rr'ioon '!··, l . ,J 

t . b o . ' <= s,,ca, lill dess en 15 
-~ms .omb fran i'iahant krcrerade under en af rebellern 

kanonet och kastade upp den höo·t 
1
. 1 ft es 

o u .en. 
1\'ahants besättnino· o·ic)· till )·· rn . . o "' ' . s ,a mno· ltka oo-enerad 

under djupaste fred och efter mat . <r' l~ . . "' . o som 
för att ocks·'l få . r . rn ,le' folket ut pa däck ... .. , " s: Jtet af hrad som p;'lgick. "SeceslJ" 
forsokte att komma at dem med sin mö . .. . 
k a des icke. 1 s,u e, men det lyc-

O~nkring kl. ~ 4 e. m. upphörde !\'ahant med el! ·J 
dr o <r s w utom sk t'l .0 

11 . o r en o c 1 
"' "' 0 •la · :'iaoot ~edn·tre föl'd 1) Pa · I'" "' ' J e atapsco och 

'ss a! c. .' aste_ts eld rar ytterst liiJig på slutet 
lassa le tralfades Hera <rån:rer E 10 

n d ,o t "' "' . n tums bomb sloo· 
.c pa oppen af 1Iennes torn, och befanns oskadad der rai~ 

liggande. En 11 tums mörsarebomb slo<r ned .o l ~. -
underligt nog utan att o·öra n·10'o ~ . pa lennes dack, 
spräcktes däckspausarn: "' 'o n sardeles skada. Dock 
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Jag bö1jar tro, att det är rakt af omöjligt att förstöm 
våra pansarbåtar. Passaic blef träffad 33 gånger och nu 
(som vanligt) ingen sårad, ingen skada gjord. 

Yankeelandet är dock ett underligt land. Snillen från 
andra länder, som hemma Yarit misskända och förbisedde, 
komma hit och frambringa på vår jord resultater, som an
setts höra till det omöjliga. Heder och tack åt Ericsson, 
pris och utmärkelse åt de tappre cheferne, befälet och be
sättningarne på de underbara Monitor-batterieme. 

Från Yåra pansarbåtar har skjulils 321 projektiler eller 
bomber. Fienden sköt inalles 177 solida kulor och bomber, 
men endast några få af de sednare från sin mörsare. 

HYarken Nahant eller Patapsco trällades af något skott, 
emedan fienden uteslutande riktade sin uppmärksamhet på den 
närmast liggande Passaic. Jag fick sedermera veta, att när 
detta fartyg gick ned för floden, föll en 11 tums mörsare
bomb rätt ned på hennes däck, spräckte plåten och lem
nade ett djttpt märke efter sig, utan att åstadkomma någon 
Yäsendtlig skada. 

ENGELSKA ÅNfiKORVETTEN ORPHEI SKEPPSBROTT. 

Bapport från löjtnant Hill. 

Korvetten Orpheus afseglade från Sydney den 21 Ja
nuari och angjorde, efter en snabb resa, den 7 Februari på 
morgonen kusten af Nya Zeeland ungefär 8 minuter från 
Baren vid Manukau. Vi eldade upp under 2:ne pannor och 
styrde, med alla segel och styrbords öfverledsegel till, ostvart 
till kl. 1 och sedan N. N. O. hYilket var, enligt masterns upp· 
gift till mig, den angifna kur.'en i kapten Drury's kustbe
skrifning, hvarvid Ninepin och Paratutai borde hållas öfver
ens. Alla man voro kallade på däck, ändarue uträckta att 
minska segel; kommodor Bnrnett sekonden och mastern på 

4 



.42 

kommandobron; lodhyfvare i rösten; reservrorpinne påsatt 
med grundtaljorne huggde ; trall och pressenningar färdiga 
fllr att knnna skalka luckorna. 

Vinden var S. V. a S. S. V., något byaktig, och högt 
vatten inirätTade vid kl. ~l. Då vi nalkades kusten kunde 
Jag ej märka något ovanligare i afseende på sjö eller brän
ningar, än lnad jag hade skäl att förmoda. Signalen från 
lotsstationen: att "passera baren", hade vi sett sedan k1. 
i 12 f. m. Kommodoren och mastern med sjökortet på bryg. 
gan iakttogo största noggrannhet vid fartygets styrning och 
upprepade ofta till maehinrummet att rara väl klar vid ma
cbinen. Signalofficeren och utkikarne voro på sina poster. 
Omkring kl. 1 30 minuter törnade vi obetydligt akter, då 
kommodoren befallte ''full fa rt", 1 O minuter derefter törnade 
fartyget förut, då order gafs att backa med full kraft men 
hvarken machinen eller skrufl'en rörde sig. Fartyge; Jade 
öfver med stäfren nordrart och fick hård babords siao-sida 
hvarefter brottsjöar slogo tvärs öfrer och borttogo ba~ord~ 
l~ringsbåt, jollen, baslingage och reling. Seglen bergades 
sa mycket som möjligt. Så snart fartyget iömade skalkades 
luckorna, men till föga nytta, ty då fartyget h!igg, gick 
skalkningen loss. 

Kommodoren befallde sedan att babords kanoner skulle 
kastas öfver bord, och vi lyckades att få fyra i sjön. styr
bords kutter bemannades, firades i sjön och i den skulle 
förvaltaren och sekreteraren berga skeppsdokumenterne, men 
d~~ blef omöjligt att få alla handlingar med, då fler~, till 
fölJe af fartygets rörelse, föllo i sjön. Kadetten FieldiJw 
beordrades att föra i land hvad som fanns i båten och serla~ 
återrända. Med stor möda kunde den komma klar från far
t~get, och fylldes flere gånger med vatten, hvanid 5 man 
gmgo förlorade. Att sätta ut båtarne, var den nästa order 
som. kommodoren gaf; tackel och nocktaljor voro redan 1 
ordnmg. Slupen kom först ut och jag skickades i den af 
S!lkonden, för att . hjelpa kuttern; men då jag undcrrät.tade 
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kommodoren att jag från stortoppen sett !,uttern utan fara, 
befallde han mig fara i land med fönaltaren m:r Amphlett, 
som var bekant med stället, för att erhålla hjelp derifrän. 
Kl. !3 satte vi af och kunde med möda klara skeppet, till 
följd af den starka ebben. 

Under vår rodd observerade jag röken från en ängbåt 
sydvart hän, på utgående. Efter en besvärlig rodd af 2 tim

mar, emot en hög och svår sjö, nalkades vi "!\'inepin", då 
vi mötte kapten Wing i lotsbåten. Han underrättade oss att 
ångbåten vi sett var "Wonga Wonga", och att han icke hade 
nåo-on båt att skicka till korvetten "Harrier" för att under-

"' rätta om vår olycka. En räddningsbåt fanns Yisserligen upp-
dragen på land, men han hade ej folk för att sätta ut den, 
emedan 12 man be höfdes dertilL Kuttern kom nu upp med 
oss. Kapten W i ng och hans infödingar (Maories) hoppad~ i 

slupen och m:r Amphlett, 2 sjuka, 2 pojkar och 2 man gm

<rO i lnalbålen sa mt styrde mot land. 
"' Vi styrde mot ångbåten och gjorde alla möjliga signa
ler för att väcka uppmärksamhet. Efter en stund sågs den 
hålla ned till oss och tog oss i släptag till Haket, kl. var då 

6 e. m.; slagsidan åt babord hade bet.ydligt ökats~ m~ste~na 
stoclo likYä! ännu och hela besättningen hade tagn sm till

flykt i taklingen, emedan sjön ofta rullade öfYer fartyget än
da upp till puttinga rue; seglen hade blifyi~. bortkapade eme· 
dan de ej kunnat beslås. Då Yi kommo nara korvette~, s~c
kade vi ner på st.yrl.Jo rds bog med slupen, hvars besattnt~g 

blifYit ökad med de fyra infödingarna. Jag ropa~le .~å ttll 
folket på bogsprötet och klyfwrbommen att hoppa t )'Jon och 
· sanlt lyck·ades att nppta<ra 7 eller 8 man, men som Slllll1la, • · o • 

ja" dri fYit för långt i lä kom ångbåten och bogserade mtg 
"' . H'it·eftet· s·1ckade J'a" J·emte kuttern åter ned och llPil wen. ,, ' " · . 

b "'1 ttcrJ·1"a1·e 3 eller 4 man i slupen, samt 1 kuttern ergac es y . · ., , 
4 eller 5 man och uppbördsskepparen. Nu var kl. 7 och 
som floden började, blefyo brottsjöarne högre och farligare, 
klyfvarbommen gick nu , jemnt med esselhufyudet och som 
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det .var o __ möjligt att med säkerhet stanna lätl<rre 
d 

o med båtar-ne, atervan e jag till ånrrbåten efter att h r ' .. . • o a 'a ann u en <Yån" uppmanat folket pa boO'spt·o··tet att .. . . "' o 
o <Y OI a ett sista f"· "J· ingen vågade det. "' o t so'; men 

o 

Augbåten tog Dll båtarne på slä l . norra sid· f . . p o c l ankt a de nära .. an a Soutll Spit omkring ~ mil från naket kl -var 8. Klockan 1 g · 
' . 

_.. • 2 gmgo masterne öfrerbord . båtarne åt . -.ande till vraket och under tiden afb ... d • ' • . elfyrar h visslade . . t an e angbaten blänk-
å 

' . l ptpan och klämtade i klocl·an D g ngen bergade vi sex eller • ' . enna ångbåten med nårrra af d . ~tta man samt återvände till åt ·k . . "' em I sanslöst tillstånd Då ·." el om, fann Jag konelten fulJko . ]' t .. , JU., m tg sonderslagen. 
Natten var vacker och månl'us v· ? . ket drifva förbi oss lll"d flode .J • • . I sago delar af vra-nant Yo o· l ~ n, och trall dem bergades löit-noe o c l sex eller åtta r 

J 
i lä ai.t den bJef t. o· , m~_n. \.Uttem kom så långt .. 'u n, en att soka l all r! Vi t o dack hela natten och höl' o· l . . . . s annade pa 
t 

. .o ,oc utktk. Vid dao·ni n· es mgentin" annat af den f' ... l k "' n, en syn-"' 01 o y c a de OrJJhet , ,. af en mast och nao at·a t ts, an slumpen o span. 
Från början och uneler hela tid o bcherskning hos alla fr1n k . en, radde lugn och sjelf-rådsrummen och fol~et , h,. IIO~Jmodoren till posten vid för-bl' . . ' s a nmg var öfyerallt b ... ... tf\·ancle vtd sina poster t'II l eiOm, for-att gå till väders Må· .t s c e beordrades af kornmodoren rande af aif'na bef.a 11 •. ,Jga spolades öfl'erl.Jorcl under fuiiO'ö-"' nmgar. "' 

Min skyldighet är äfven här att nä . garnes oförskräckthet v· .l f" ... , 'mna, de 4 mfödin-0 !C or so <etl att be ra. 1, J· Da kuttern rodde . J· l oa c e Clunknancle. Barkly; den si stnän:ncl:n cmå~~~~to;co s k~, c~elt: rne .. 1-lunt och hvarest de all . 1 en lllaom baras i land a mottogos med den slörsta "äst frihet ' W'll' 
o • t Jam Johnsson ( kryssmärsko. . I) gånger med en ända f R .l J p o t a hoppade ut 3:nc rctll s upen och )vek l man från att drunkna. 

J ar es att berga 3 
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OmlJord på ångbåten, elit. , -j anlände nakna och frusna, rönte ' 'i det största deltagande till dess vi gingo ombord på "AYon" hvarifrån jag nu rapporterar. · 
Chat•Uei!i UiU. 

--- ----

Angåemle Orphei skeppsbrott innehåller Lnited Service Gazette för d. 18 April 18G3 en artikel som, på samma gång den meddelar hufvuddragen af olyckan, i sin uppfattning skiljer sig från elen för öfrigt rådande opinionen, som vill kasta skul_den på Amiralitetet Jnilket, genom att rj hafva föranstaltat om rättelser i llcn sedan 3 år tillhaka ,utgifna "New Zeelancl Pilot", dertill anses för indirekt vållande. Denna artikel lyder i öhersältning siH unda: ''Den sista indiska posten meclt'örrle de omciela rapporterna angitencle korvetten Orphei 1Jeklagansvärcla skeppsbrott, jemte förlusten af 180 man af hennes officerare och besättning. Vi kunna ej afhålla oss ifrån att, följande den öfriga pressens exempel, uttala de åsigter som denna sorgliga tilldragelse hos oss llafva framkallat. Detta är så mycket. mera nödvändigt, som ingen af de andra tidningarna tyckes oss hafm betraktat saken från dess rätta synpunkt; en af dem isynnerhet, kanhända den mest spridda, har försökt, naturligtvis utaf ollekantskap med navigation och dertill hörande salter, att missleda publiken genom att vältra hela skulden på amiralitetet och deremot frikänna dem, som enligt vårt sätt att se saken, äro de sannskylcl\ge. Amiralitetet har verkligen synder nog att svara för , utan att behöt\a blifm påbördadt sådana för hvilka det är helt och hållet skuidfritt.; och vi anse det derföre som en skyldighet att granska förhållande~na vid detta skeppsbrott med mindre lätt hand än hvacl dermed sammanhängande sorgliga omständigheter 
annars sknlle hafva förmått oss till. 
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Fa~ta äro i korthet sålunda: Orpheus, en lång svår
hand~-~rlll?. 21-kanons:korret! ar 20 fots djupgående, nalka
des fo1:. forsta (_och Sista) gangen östra kusten af Nya Zeeland 
n.~~t In liken .. Stllla Ha~vet oupph?rligt vältra sina Yågor och 
fo1 orsaka. sardeles srara !Jrannmgar. Kommodor Burnett 
c_hefen pa denna korvett, hade ingen erfarenhet af narige~ 
rmgen .l d;ssa tr~kter, och o mastern m:r Strong rar också 
helt och hallet. fran:unand_e pa denna station. På morgonen 
den 7 Februan belann s1g korvetten utanför i\'Ianukau . vä
dret var :.ackert o c~ vinden god för att inlöpa i han~nen , 
men u~anfor d_enna ligger en s. k. "bar" och hrar och en 
med nagon er~arenhet, vet att en sådan är särdeles srår att 
~a~sera. A,~t glt'a .. ut fullständiga och varaktiga beskrifningar 
O~ler en ba_r ar, som bekant, en omöjlighet, t.y de lod
mngar -~-0~1 ~ro_ sann_a de~ enao dagen kunna dagen derpå 
~ned m~~-IJgtns mtraffad hard paJandsvind och denned föl
Jande SJO, ".ara fullkomligt oriktiga. Mannkau-"bar" är i 
s~nnerl~et kand _som farlig i anseende till de oranligt stora 
forandnngarne af djupet; dertill kommer att tidvattnet Jö•Jer 
llå_rdt och ors~_kar en s1år, brytande toppsjö i jernförelse n1ted 
~'~lken den,. for hvat:Je sjöman räl bekanta, ulanför Porlland 
1 ~~ngelska 1\anal~n, kan anses som en ankdam. På den ut
skjutand~ ucld~n Vid hamnens inlopp finnes en loststation un
der upps1gt al en kapten Wing, ranlicren kornmodoren kallad 
och ~-än d. so~1 särdeles skick!Jg. De~sa förhållanden t~ eka~ 
o_~s bora mg1fva lwar och en tanken på den stora risk. man 
lo per genom att utan_ lo_ts söka passera "baren." Under de 
n~est 9gynnancle omstand1gheter fordrar eU; skepp af 20 fots 
dJupgaende sardeles omsorgsfull och uppmärksam nario·er·ncr 
alldrahelst ~on~ ~ju pet. sällan ~illåter större fartyg att 1 a~~ 
sera och d~. eJ.o ho_rer iii l ovanligheterna att sådana ändfun 
en \'eckas t~d, ~-a ligga utanför räntande på lots och ~mull s·ö. 

O_rpheus holl, detta oaktadt, rätt på efter utseende u?a 
den nngaste tanke på fara. Kl. 11. 30' min f ·t. . · 11 
t . r·. 1 ·· , . . ., em 10 nunu-
el ~~ ~ ~ 0~·· .• "a~ten, -~lgna~erades från lotsstationen att ratt

n.~t. '~' tllllacklrgt hogt for att passera baren, men hvilken 
fors1gt1g men1~r sk a, som är bekant med ofvannämnda förhål
landen och tllh·aron af farligheterna, skulle Jwfra försökt 
att. passera densamma utan lots eller med någon annan om
bo;d, so_m genom bekantskap med fanattnet kunnat lemna 
er ordoerhga I_lpplysningaJ·? Kommodor Burnett med in.cra bät
~;e sadana an dem som "the New-Zea land Pi!o r" o~h siö 
,.ortet kunna lemna 1·eslo"•t d ·k o od " -

.. ' u ve l samra med mastern att 
~å ofver baren, ~~~e.n ej_ förr än ebben hade runnit en o-od 
:;lund och 'attnet folJakthgen böJjat falla. Med en frisk ,'Jnd 
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något akter om h·ärs och eld under två pannor, som br~n
uade fregatten till l O a 11 knops fart, styrdes nu mot m
IopjJet. Vissediucn funnos lodhyfrare i båda rösten, men 

b o b o dessa hade med lika fördel kunnat plaseras pa stor ramran, 
ty med en sådan fart ret hrar och en att ingen lodhyfrare 
når botten Kl. 12. 20 minuter nr högt niten. Som be
kant är inträffar tiden för högt och lågt vatten på Nya Zea
land endast rid middag och midnatt, emedan de lagar som 
tidvattnet säges vara beroende af på nordliga latituder, ej 
här göra sig gällande. . . .. 

Efter en timmas gång, stötte korvetten lmdngt med ha
len och fråo·a är om hon ej då kunnat räddas genom att 
ge1;asl lägga bidevind för att komma ti~l sjös ige,!l; men i stäl
let gafs order till maehinrummet att fyra på sa mycket som 
möjligt. 

Man ville gerna, att verlden skulle tro det kommodor 
Burnett och hans skeppsbesättning föllo offer för amiralite
tets försummelse att icke underrätta den förstnämnde om att 
"baren" utanför Nlanukau hade förändrat sig sedan kapten 
Drury utgifvit sina segelbeskrifningar .. d. v. s. se~an de sista 
sjömätningarna derstädes ro ro ~·er~stallda .. E_1_1 sad~n. under
rättelse skulle dock hafva vant fullkomligt ofrertlod1g. De 
allmänna instruktioner som äro utfärdade af amiralitetet an
aående naviaerincr äro tillräkligt tydliga för at.t hindra en 
befälhafvare "'från" att blindt tro på segelbeskrifningar, sjö
kort och specialer, isynnerhet när dessa äro 2 a 3 år gamla, 
eller från att försöka att passera en farlig "bar", utan lots 
eller föregående undersökningar. Pag. 160 Art. 2 föreskrif
,:er icke endast att handlod skall hållas gående när fartyg 
befinna siD" i lotsmans farvatten, utan äfven att farten om 
möjliat icke får vara större än att goda och säkra kast kun
na erl1ållas. Hade denna korvett varit beordrad att undsätta 
en belägrad stad, hennes besättning döende af hunger, eller 
hon sjelf i sjunkande till stånd , kunde ej större be1~1ödanden 
hal\a gjorts att inlöpa i Manukan emot ett redan fallet och 
ännu starkt fallande tichatten. För l1rar och en erfaren na
vi~ratör och reflekterand e sjöman ka n ej framställa sig mer 
ät~ en åsiat om saken, den nem!. : att Orpheus ej förlorades 
O"enom nå~2;011 försummelse å amiralitetets sida utan genom 
~n beklagansvärd irring i omd?m~ å chefe~1s. ... 

Kriasrätt kommer naturilgtns att hallas der lojtnant 
Charles "Hill och andra öf\erlefvande af besättningen kom
ma att höras men detta kan ej hetraktas annat än som en 
formsak då det skulle yara onödigt att afgifva något annat 
utslag än att dessa gjort sin skyldighet. Löjtnant Hills upp-
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förande är i sanning den enda glälUande företeelse i denna mörka tatla; bel"älhafrare i slupen nalkades han oupphörligt: de rytande bränningarna och medan ännn hopp om att fräl sa en enda man fanns qvar, kunde ingenting förmå honom att afstå från sina bemödanden. SluUigen renmade konetten, masterna föllo och alla som brfunno sig på dem gingo sitt förtidiga slut till mötes - döende med ett brittrisk "cheer" , på sinn läppar. 
· Kommodor Bnrnett Yar en af engelska flottans skickligaste officerare, och ingen som kände honom kan tro honom nrit i stånd till en barnslig dumdristighet eller oförsigtigheL Men lik andra dödliga kunde han irra sig, och att hans omdöme vid detta tillfälle var skeft kan ingen betvifla, som vet hvad navigering vill säga och läser den enkla beskrifningen om skeppsbrottet. 
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