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D e t  var forst nyare tider förbehållet att genom  vetenskap
liga forskningar närmare utleta naturens krafler och på ett 
ändamålsenligt sätt använda dem i alla grenar af den vidt- 
omfattande industrien: dessa krafter, de m äktigaste, öfver 
hvilka menniskan har att befalla, och genom  hviika hon 
blifvit i stånd att uppnå en så hög ståndpunkt som  den när
varande. —  Inskränkt till användande af sina medlemmars 
individuela förmåga, skulle sam hället visserligen kunna fort- 
vara, ja till och m ed uppnå en viss grad af välstånd, men, 
då de tillbudsstående medlen ej öfverstege summan af allas 
physiska styrka, m åste älven lör industrien, som  är af så 
stort inflytande på folkens både moraliska och politiska till
stånd, samma gränsor förefinnas. Sätt detta samhälle i be
sittning af nya, från naturen lånade krafter, och dess pro
duktion skall ej längre hålla sig i jemnbredd m ed och i be
roende af folknum m ern, —  den skall med en nästan otro
lig hastighet, sådan vi sett den under sednare tider utveck
las i hela den civiliserade verlden, och synnerligast i E ng
land och Nord-Am erika, —  tilltaga, och ej ega några an
dra griinsor än just dessa nya krafters egna. Med deras 
tillhjelp liar nian anlagt och utfört förut otänkbara arbeten: 
de djupaste grufvor hafva med lätthet blifvit undersökta och 
bearbetade, de största metallurgiska arbeten hafva vunnit 
en ofantlig utsträckning, kom m unikationerna hafva blifvit 
ojemförligt m ycket lättare, och manufakturerna hafva i han-



(leln till så stor mängd ocli till så låga priser omsatt alla 

nyttiga produkter, att deraf härflutit förökadt allmänt väl

stånd.
Det är i synnerhet ångmachinerna, som den nyare in

dustrien har att tacka för dessa lyckliga förhållanden. Den 

dervid verkande kraften, skiljande sig från naturens öfriga 

derigenom, att den. ehuru visserligen hemtad ur samma 

rika källa, dock måste vid tillämpningen af menniskan sjelf 

frambringas, har visat sig ega en sådan allmängiltighet, att 

den kunnat användas för alla ändamål, till hvilkas vinnande 

mekanisk kraft erfordras, på alla orter, under alla årstider, 

samt i alla de grader af styrka, som en i oändlighet varie

rad industri fordrar.

Visserligen var ångans kraft känd äfven i fordna tider, 

men egde ej då, och kunde ej ega något inflytande. Det 

är nemligen ej nog, att i ett visst tidehvarf en uppfinning 

göres, den måste äfven slå i öfverensstämmelse med sta

tens behof och sociala tillstånd. —  Fåfängt är att söka för

flytta de tropiska ländernas växter till nordens kallare kli

mat, deras öde blir att vissna bort utan att bära frukt. På 

samma sätt, ehuru den kraft, som genom värme meddelas 

expansibla fluida, varit känd —  efter hvad man har skäl 

att förm oda— redan för 3000 år tillbaka, och, hvilket man 

med visshet vet, omkring 120 år före vår tideräknings bör

jan af Heron i Alexandria använd, så blef den det dock ej 

vid några industriela arbeten, utan endast på ett sätt, som 

stod i öfverensstämmelse med bildningen hos de personer, 

som vid denna tid af uppfinningen gjorde bruk.

Men då genom den stora sociala omhvälfningen i sex

tonde och sjuttonde seklerna de arbetande klasserna frigjor

des, och industrien fick nytt lif, då vaknade med styrka be- 

hofvet af en stor och allmän kraft, och vi se vid denna



tid, i sjuttonde århundradet, Fransmän, Italienare och En
gelsmän *) sysselsätta sig med forskningar rörande detta be- 
hofs tillfredsställande, och om de ej deri helt och hållet 
lyckades, frambragte de åtminstone försök, som användandet 
sedermera förde till större fullkomlighet.

Det var dock först i det följande århundradet, som 
ångmachinerna erhöllo en tillräckligt ändamålsenlig inrätt
ning, för att blifva användbara till verkligt praktiskt bruk 
och få tillfälle att på industrien utöfva ett märkligare in
flytande. Newcomen, Beighton, Blakey m. il. vidtogo med 
dem åtskilliga vigtiga förändringar, tills de slutligen efter 
W att's förbättringar (1782) framträdde i den form, som de 
ännu hufvudsakligen bibehålla.

Med ångmachinernas uppfinning begynner en ny epok 
i machineriernas historia, och med deras begagnande en ny 
tideräkning för nästan alla industrigrenar.

Redan länge hade i England ångmachinerna visat sin 
välgörande verksamhet, särdeles genom att uppfordra vat
ten u r detta lands stenkolsgrufvor, som redan för längre 
tid tillbaka ej kunnat bearbetas i anseende till förhanden- 
varande rnachiners oförmåga att pumpa upp vattnet från så 
stort djup; —  och äfven i Sverige hade några dylika blif- 
vit på åtskilliga ställen uppförda, —  såsom vid Persbergs 
grufva i Roslagen omkr. 1730, vid Dannemora 17G0, vid 
Lidingö fabrik 1804, i Stockholm, der omkring 1802 den 
ännu befintliga eldqvarnen anlades, samt vid Höganäs, — 
då, efter flera misslyckade försök af Papin, Hull, Geoflroy, 
Symington, m. fl., slutligen Nordamerikanaren Fulton år 
1807 i Frankrike byggde och till Amerika öfverförde den

*) T. ex. Salomon de Caus (1GI5), Brancas (1629), Marquisen 
af Worcester  (1663), Dr. Dcnis Pap in  (1690), samt Thomas 
Savary (1698).



första ångbåt, som lyckats. Den gjorde med framgång tu 
rer på Hudsonfloden, emellan New-York och Albany, ett af- 
stånd af 160 eng. eller något mera än 23 sv. mil.

Detta användande af ångkraft på sjön, hvarigenom man 
befriades från beroende af ogunstiga vindar, ström och dy
lika olägenheter, var af en omätlig vigt för hela den civi
liserade och handlande verlden. Den snabbhet, regelmäs
sighet och förökade säkerhet, som detta sätt att färdas med
förde, gjorde, att man redan från första början öfverallt, 
der sådant kunde låta sig göra, för passagerares fortskaflan- 
de framför seglande fartyg föredrog med ånga gående; och 
under det sista decenniet hafva äfven i afseende på trans
porterande af handelsvaror de sednare till någon del utträngt 
de förra, der afståndet mellan de respektiva orterna ej va
rit för stort, och det utrymme, transportgodset fordrat, varit 
obetydligt i förhållande till dess värde: såsom exempel här
på må anföras, att en ganska stor del af handeln mellan Ham
burg och Stora Britannien numera bedrifves genom ångfartyg.

Snart försågos också krigsfartyg med ångmachiner (äf
ven dermed gjordes början af Amerikanarne genom byggan
det år 1814 af en ångfregatt, bestående af tvenne förenade 
fartyg, af hvilka det ena förde ångkitteln, det andra ma- 
chineriet; vattenhjulen voro placerade mellan båda), och 
detta har sedan visat sig vara af så stor nytta, att Engel
ska Amiralitetet förordnat, det alla krigsfartyg, som hädanef
ter byggas, skola förses med ångmachin i enlighet med den 
af vår utmärkta landsman, Kapten E r i c s s o n , gjorda för
bättring genom anbringande i fartygets akter af Propeller, i 
stället för de förut å sidorna anbragta skofvelhjulen *).

*) Engelska Amiralitete t begagnar sig egentligen ej af Ericssons 
patent, u tan  af en Engelsmans, Mr. Sniiih’s, hvilken vid sam
ma tid som den förre å uppfinningen af P rope l le r  begärde pa-



Ett annat användande af ångkraften, och af icke min
dre vigt än det, som förenat hafven och gjort dessa under 
alla förhållanden med trygghet farbara, är ångvagnarne. Tan
ken att medelst mekaniska krafter framdrifva åkdon är vis
serligen ganska gammal, och i äldre tider funnos äfven — 
åtminstone på papperet —  vagnar, som framskaffades med 
segel, genom vindens verkan, eller genom trampning af per
soner, som befunno sig inuti vagnen. — Den förste, som 
gjorde försök att genom ånga ersätta dessa ofullkomliga drif- 
krafter, var Dr. Robinson i England; dock var det egent
ligen ej förr än 1811, som ångvagnar (till en början i än
damål att med kol förse staden Leeds) med någon fördel 
begagnades. Efter denna tid hafva jernvägsnät utbredt sig 
öfver nästan hela den civiliserade verlden, och lättat för
bindelsen såväl olika länder emellan, som inom hvarjeland 
särskildt i en grad, hvarom man för femtio år sedan ej kun
de göra sig någon föreställning; och det är för oss Sven
skar en anledning till liflig tillfredsställelse och tacksam
het, det äfven vi numera kunna hoppas att genom Rege
ringens omsorger, Riksens Ständers frikostighet samt en
skildas nit och ansträngningar snart blifva delaktige af alla 
de fördelar, som lättade kommunikationer inom landet o- 
nekligen skola medföra.

När man en längre tid varit i besittning af någon stor 
förbättring, så att de svårigheter och olägenheter, denna 
undanröjt, hunnit utplånas ur minnet, är man ej längre i

lent. Mr. Smith  fö»retog dock sedermera med ledning af E- 
ricssons ri tning flera» förändringar vid sin egen ursprungliga 
uppfinning, hvarföre man äfven med rät ta  torde kunna kalla 
den nu i England begagnade idéen Ericssons, ehuru Engels
männen af nationalstolthet tilldela den åt en af sina lands
män. —



stånd att till deras fulla värde uppskatta de fördelar, denna 

förbättring medfört. Det är först genom att kasta en blick 

tillbaka på den föregående tidens förhållanden, och jemföra 

dem med de nuvarande, vi kunna få en klar öfversigt af 

den stora omhvälfning, som frambragtes genom uppfinnan

det och begagnandet af fortskaflhingsmedel till lands och 

sjös, som med snabbhet, regelmässigliet och trygghet fram

gå till sina destinationsorter, till större delen befriade från 

de olägenheter, sådana i fordna tider voro underkastade. 

Det torde derföre ej vara olämpligt att anföra några upp

gifter rörande tillvexten i trafik på de orter, der skilnaden 

bör mera skarpt framträda.

Vid början af detta århundrade begagnades till öfver- 

förande af passagerare från London till Gravesend (och tvärt

om) de s. k. Dund.ee-båtarne, livilka såsom starka segla

re väckte förvåning och beundran hos dem, som voro vitt

nen till deras första uppträdande. De voro dock förenade 

med otaliga olägenheter, som nu äro nästan alldeles okän

da: man måste ofta gå ombord midt i natten, för att kun

na draga fördel af floden; än var det för stark, än för svag, 

än alls ingen vind; stundom inträfläde, att passagerarne, ef

ter att, insperrade i en låg och obeqväm kajuta, i 6 å 8 

timmar hafva varit på sjön, blefvo drifna i land vid Black- 

wall eller Greenwich, och derifrån fingo på bästa sätt söka 

sig fram till sin destinationsort. Vid denna tid erfordrades 

till öfverfarten 24 timmar och stundom ännu mera. Nya

re tiders framsteg medförde i stället för dessa ofullkomliga 

fortskaflhingsmedel begagnandet af ångbåtar, hvilka i bör

jan på 5— 7 timmar fullbordade öfverfarten, men hvilkas 

hastighet sedermera så uppdrefs, alt t. ex. »The Diamond» 

vid ett tillfälle år 1846 på 3 timmar 40 min. tillryggalade 

vägen fram och åter, utgörande tillsammans 64 Eng. (omkr.



9£ Sv.) mil. Såväl genom den lätthet, hvarmed en sådan 
resa kunde göras, som genom den obetydliga både tid och 
kostnad, den erfordrade, lockades till dess företagande tu 
sendetals personer, som säkerligen af Dundee-båtarne inga
lunda skulle känt sig frestade att öfvergifva sin hemort; 
och passagerarnas antal steg så högt, att det redan under 
loppet af 1845 enligt uppgift af brouppsyningsmannen vid 
Gravesend utgjorde 670,452 personer, ett antal säkerligen 
hundrade gånger större än det, som under lika lång tid för 
50 år sedan begagnade sig af de fordna fortskafTningsmed- 
len. —  På jernvägen mellan London och Birmingham har 
trafiken så ökats, att, då från 1 Jan. till 1 Julii 1839 på 
densamma färdades 267,144 personer, dessas antal under 
samma tid 6 år sednare uppgick till 615,904. — Resan 
mellan London och Exeter, 193J Eng. (nära 28 Sv.) mil, 
göres nu på 4 \  timmar, och man beklagar sig öfver, att 
vägen mellan London och Liverpool, 210 eng. eller mera 
än 30 Sv. mil, ej tillryggalägges på mindre tid än 6 tim
mar 1 —  Posten, som afsändes från London omkring kl. 8 
på aftonen, anländer nu till Manchester och Liverpool så ti
digt, att brefven kunna utlemnas före aflarstimman följande 
morgon, oaktadt vid de olika stationerna längs linien icke 
mindre än 740 postväskor hvarje gång mottagas och af- 
lemnas.

Mera än i England visar sig dock i Nord-Amerikan
ska Förenta Staterna den årliga och snart sagdt dagliga till- 
vexten i alla afseenden. Under 15 år, från 1825, då i detta 
land den första jernvägen (»The Quincy Railroad» i Massa
chusetts, tre Eng. mil lång) anlades, —  till 1840, blefvo der- 
städes anlagda och utförda 198 jernvägar, tillsammans ut
görande 3,332 Eng. eller omkring 482 Sv. mil. Under de 
sista 12 åren hafva dessa arbeten derstädes så flitigt be-



drifvits, att sammanlagda summan af jernvägslinier i För

enta Staterna nu uppgår till 11 å 12 tusen Eng., d. v. s. 

omkring 1700 Sv.mil. —  Ar 1837 sammanstötte i Boston 

5 jernvägar; sedan dess liar detta antal fördubblats. Emel

lan New-York och Brooklyn, hvilka båda städer åtskiljas 

genom en i — 1^ eng. mil bredt sund ( East River), un- 

derhålles kommunikationen genom reguliert hvarannan mi

n u t  af och till gående ångbåtar, för hvilka redan 1837 fun- 

nos 11 olika linier. Ofverfarten kostar ungefär 1 sk. b:co 

Svenskt mynt.

Detta allt är dock endast exempel i smått. Mera i 

stort framträder vigtcn af ångbåtar och jernvägar deruti, 

att man numera eger ständig snabb förbindelse såväl mel

lan alla Europas länder, som ock med Norra Amerika 6 

gånger (för resan mellan London och New-York åtgå 10 

dagar), med Ostindien 2 gånger, och med China 1 gång i 

månaden; förbindelser, hvilka vid betraktande af de stora 

nationella intressen, som med dessa länder äro förknippa

de, och de ofantliga fördelar, som måste härflyta från en 

snabb utvexling af politiska och merkantila underrättelser, 

visa sig vara af högsta vigt, och som genom dessa förmå

ner mångdubbelt återgälda de ofantliga summor, deras un

derhållande årligen erfordrar *).

Denna genomgripande förändring i kommunikationer

na till lands och sjös har gått hand i hand med en förut 

otänkbar utveckling af industrien. IIvart vi vända våra 

blickar inom det stora området af konster och handtverk, 

så se vi dessa på kort tid hafva genom ångmachinerna 

blifvit lyftade till en höjd, som de eljest troligen aldrig

*) Kostnaderna för postfarten mellan England och Ostindien  

samt China uppgå efter det 1846 afslutade kon trak t  till 

210,000 pd st. eller mera än 2J mil!. R:dr Sv. B:co.



uppnått. Icke nog att de hjelpa oss ur jordens inre upp- 
hemta metallerna, ej allenast vigtiga såsom byteshandelns 
allmänna förmedlare, utan äfven och isynnerhet genom sin 
tyngd och hårdhet oumbärliga för vetenskapsmannen, konst
nären, handtverkaren och hvarje menniska öfverhufvud —  
och derigenom lemna oss det rikaste material; de sätta 
oss äfven medel i händerna att ändamålsenligt förarbeta 
detta: både bergskonst och metallurgi hafva af dem rönt 
det största inflytande *). De hafva ökat mängden, förbätt
rat beskaffenheten och nedsatt priserna på alla manufaktur
varor, d. v. s. de hafva med samma produktiva åtgärder 
frambragt en större myckenhet af bättre beskaffenhet, och 
derigenom gjort dem både tillgängligare och begärligare för 
ett större antal deraf i bebof varande. Visserligen hafva 
under samma tid åtskilliga slag af lifsmedel stigit i pris, 
men de arbetande klasserna hafva genom industriens fram
steg onekligen äfven vunnit mera välmåga, flera källor till 
inkomst. Orsaken till lifsmedlens stegrade pris torde med 
skäl kunna sökas deruti, att jorden, ehuru nu mera upp
arbetad och i följe deraf mera produktiv, dock icke är det 
gränslöst, och sålunda dess alster ej kunnat ökas i samma 
mån, som de af de arbetande klasserna vunna inkomster 
tillåtit dessa att tilltaga i antal. —  Det arbetsklassens knot, 
som från ilera håll försports, får heller ingalunda — ehu

’) E nglands jerntil lvcrkning, som 1740 (dock utom Scotland) 
u tgjorde 17,350 tons, och 1788 (med Scotland) 68 ,300, upp
gick 1840 till 1£ rnill. tons. Visserligen kan ej hela denna 
ti llvcxt t i l l raknas  ångmachinerna ensamt, u tan  en stor del 
deraf  torrJe rhcd rä t ta  böra skrifvas på D a vy 's  uppfinning af 
sä licrhctslam pan , äfvensom på användandet af stenkol i stäl
let för träkol till malmens ncdsmältning;  men äfven detta 
användande i dess stora utsträckning blef först genom ång- 
machincrna möjligt, emedan stenkolsgrufvorna eljest aldrig 
kunna t  sa vidsträckt bearbetas.



ru det på åtskilliga orter högljudt yttrat sig mot maclii- 

nerna, såsom skolande borttaga arbetsförtjensten —  anta

gas vara en följd af industriens isynnerhet genom en nog

grannare naturens kännedom föranledda framsteg, utan tor

de snarare härleda sig såväl derifrån, att man varit för långt 

efter i de moraliska och pol itiska vetenskaperna, och isyn

nerhet i konsten att organisera samhällen, för att kunna 

af dessa framsteg draga tillbörlig nytta, —  som ock från 

den derigenom uppkomna politiska krisis, hvari Europa re

dan länge befunnit sig, och hvars skadliga inverkan natur

ligtvis måste vara högst kännbar för konster och handt- 

verk, som endast under hägnet af en betryggad fred kun

na med frihet utveckla sig.

Efter denna korta öfversigt af uppkomsten, utvecklin

gen, användandet och verkningarne af den vigtigaste upp

finning i nyare tider, den af ångans användande såsom m e

kanisk kraft, öfvergå vi nu till en annan, lika vigtig, hvil- 

ken efter all sannolikhet skall åstadkomma en lika stor och 

lyckobringande omhvälfning, som ångmachinerna på sin tid 

medförde, —  nemligen den af Kapten Ericsson nyligen 

gjorda, hvars resultat nu fullfärdigt framstår i hans C a lo -  

r i c - E n g i n e  (yärm e-m achin). Vid betraktande af den 

stora uppmärksamhet, som denna uppfinning nu allestädes 

vunnit, torde det ej vara utan intresse att i någon mån 

lära känna några af hans öfriga om genialitet och skick

lighet vittnande upptäckter; men då omständigheterna för

bjuda att på dem lemna fullständig beskrifning, skola de 

här endast i förbigående vidröras.

Det som först på Ericsson fästade någon allmännare 

uppmärksamhet, var en af honom gjord ny konstruktion af 

ångpannan , beroende på principen af konstgjordt drag. Ef

ter att hafva förenat sig med en utm ärkt mekanikus i Lon



don, John Braithwaite, fann han ett gynnsamt tillfälle a tt 
bevisa dess praktiska nytta, då Direktionen öfver jernvä- 
gen mellan Liverpool och Manchester utsatte ett pris af 
500 P. st. för den ångvagn, som vid kappkörningen (i Ok
tober 1829) visade sig vara den bästa. Detta pris skulle 
Ericsson ovilkorligen hafva vunnit med sin nya ångvagn 
»N ovclty», såvida ej i anseende till den korta tid (7  vec
kor), på hvilken den blifvit förfärdigad, ångpannan sprun
git den åttonde pröfningsdagen, sedan Novelty de föregå
ende 7 dagarna öfverträflat alla sina medtäflare. Denna 
ångvagn gick mera än 50 Eng. (omkr. 7^ Sv.) mil i tim
man, och såsom ett exempel på huru nära värdet af egen
domen är förenadt med framgången af en mekanisk upp
finning, torde förtjena nämnas, att när Novelty första da
gen gått sina två mil fram och åter, hade aktierna på nämn
da jernväg stigit 10 procent.

Några år derefter följde uppfinningen af P r o p e l le r n .  
Genom ett noggrannt studium af de medel, hvarigenom 
luftens och hafvets innevånare fortskafla sig, kom Ericsson 
till den slutsats, att all sådan rörelse i naturen frambrin
gas genom en snedt verkande kraft, och ehuru han i bör
jan likasom de flesta andra praktiska män antog, att den 
var oskiljaktigt förenad med en förlust i kraft; måste han 
dock, vid betraktande deraf, att denna princip var antagen 
af Verldens store Ordnare och Styresman, för att sätta fi
skar, foglar och insekter i stånd att röra sig i sina respek
tive elementer, finna att detta antagande var en villfarelse. 
Efter att genom en rigtig o>di noggrann tillämpning af la- 
garne för rörelsen och mafierien hafva öfvertygat sig om 
och bevisat detta, skred ham till ett praktiskt försök genom 
att bygga ett 40 fot långt och 8 fot bredt fartyg med 2 
propeller s, hvardera 5 fot 3  tum i diameter. Denna för



sta propellerbåt gick redan med en hastighet al mera an 

10 eng. (nära 1  ̂ sv.) mil i timman, och uppväckte den 

största förvåning hos Londons roddare, hvilka sågo denna 

lilla farkost utan någon synlig drifkraft framskrida mot vind 

och ström, och som derföre, anseende den såsom något 

öfvernaturligt, gåfvo den namn af »The fly ing De vil». Or

saken till det kalla emottagande propellern detta oaktadt 

rönte i England, torde kunna tillskrifvas lirittiska Amirali

tetets obenägenhet, föranledd af dess oriktiga förmodan, 

att »genom den drifvande kraftens anbringande i aktern  

det skulle blifva fullkom ligt om öjligt att styra skeppet.» 

Den man, som satte Ericsson i stånd att fullborda den för

sta profbåten, och efter hvilken densamma äfven uppkalla

des, var Förenta Staternas Consul i Liverpool, Mr. F ra n 

cis Ogden, och såväl genom honom, som isynnerhet ge

nom dåvarande Captain, numera Commodore Stockton  —  

äfven en Nord-Amerikanare —  var det som propellerfar- 

tygen snart vunno fullständig seger öfver de gamla, länge 

begagnade hjulbåtarne. Stockton beställde nemligen genast 

af Ericsson för Förenta Staternas räkning tvenne fartyg 

med propeller efter samma plan som profbåten, och det 

länder honom till ära, att han med ovanlig ihärdighet och 

energi sökte öfvertyga sitt lands styrelse om fördelarne af 

propellers anbringande å krigsskepp, hvilket sluteligen efter 

2 år rönte förtjent uppmärksamhet. —  De omständigheter, 

under hvilka denna uppfinning gjordes, den ihärdighet, 

hvarmed den af Ericsson fullföljdes, samt dess slutliga 

framgång i fullkomligt ursprunglig form, bevisa, att den va

rit resultatet af —  ingalunda en lycklig tillfällighet, utan af 

mogen eftertanka och vetenskaplig beräkning. Den var ut

tänkt, icke påhittad; theoretiskt bevisad, innan den under

kastades pröfning genom ett lyckligt experiment.



Ungefär vid samma tid uppfann Ericsson det s. k. 
P a t e n t - l o d e t , som tjenar att till sjös mäta hvad djup 
som helst. -Det bestod af ett ihåligt glasrör med öfre än
dan utdragen i en fin, i zigzag gående spets, öfver hvilken 
en huf af lackeradt träd eller dylikt var stjelpt. Undre 
ändan slutade äfven i en medelst en kran tillstängd spets 
(för att efter begagnandet utsläppa det innevarande vattnet). 
Alltsom lodet sjönk djupare ocli sålunda vattentrycket blef 
större, inpressades allt mera vatten genom den fina spet
sen upptill, och nedrann utefter rörets inre väggar, under 
det att spetsens finhet hindrade den i glasröret inneslutna 
luften att på samma gång utströmma. —  Sednare, omkring 
1851, har Ericsson betydligt förbättrat denna apparat, huf- 
vudsakligen derigenom, att han sammansatt den af flera 
förenade rör, så att luften utdrifves och vattnet inpressas 
ur det ena i det andra. —  De olägenheter, som genom 
denna uppfinning blifvit undanröjda, äro mångfaldiga; här 
må endast nämnas, att med ett vanligt lod kan man vid 
större djup ej af tyngden känna, när lodet når botten, äf- 
vensom fartyget af ström, vind och vågor drifves ur sitt 
läge, hvilket gör att lodlinan vanligen löper snedt, och man 
således får ett oriktigt begrepp om det verkliga djupet; 
vid begagnande af Ericssons lod deremot hafva dessa om
ständigheter —  som ej kunna undvikas — intet inllytande, 
—  alldenstund det, oberoende af den utsläppta linans längd, 
genom den i röret innevarande vattenmängden angifver 
vattnets tryck och på en vid sidan deraf anbragt skala det 
derur uträknade lodräta  djupet. —  Ar 1836 anställdes på 
Engelska Amiralitetets befallning åtskilliga försök med det
ta patentlod, hvilket i den derom afgifna rapport högeligen 
lofordas för sin enkelhet och ändamålsenlighet; bland an
nat yttras der, att man utan svårighet och med fullkomlig



säkerhet begagnat det på 80 famnars djup, under det far

tyget fortfarande gick med 6 knops fart (en hastighet af 

U  mil i timman).

En annan Ericssons uppfinning är H y d r a u l i s k a  

v å g e n , som är så inrättad, att en vidhängd tyngd allt

efter sin storlek till större eller m indre höjd uppressar

qvicksilfver i ett förut med luft fyldt glasrör. En vidfä

stad skala utvisar vigten, uträknad u r luftens större eller 

mindre sammanpressning, som angifves genom qvicksilfrets 

stigande mera eller mindre.

Till den stora expositionen i London 1851 hade E- 

ricsson öfversändt flera nya instrum enter af egen uppfin

ning, nemligen, utom den ofvannämnda nya konstruktionen 

af Patentlodet, ett instrument för att m äta a f  st and till 

sjös , grundande sig på samma princip som den vanliga 

octanten, ett för att m äta fluidas volum  under olika

tryck , ett för att bestämma m ängden af rinnande vatten

(i vattenledningar), en Pyrometer samt en Larmbarometer.

Pyrom etern, som tjenar att mäta värme i alla grader 

ända till jernets smältpunkt, grundar sig derpå, att i en 

platinakula innesluten atmospherisk luft, allt efter starkare 

och svagare hetta och deraf beroende spenstighet, mera 

eller mindre trycker på och upptvingar en qvicksilfverpe- 

lare i ett förut med luft fyldt glasrör, hvarvid är anbragt 

en skala, som angifver de efter det olika lufttrycket be

räknade värmegraderna. .

Larmbarometern  har till ändamål att till sjös genast 

angifva en plötslig minskning i lufttrycket, och dermed 

följande oväder. Öfra ändan af barometerröret är betyd

ligt utvidgad, så att en ganska stor mängd qvicksilfver må

ste nedfalla i reservoiren, äfven om dess yta i röret obe

tydligt sjunker. Då en viss mängd qvicksilfver i reservoi-

m



ron nedkommit, blir den för tung oeli vrider sig något 
kring en vid ena sidan anbragt axel, vid hvilken är fästadt 
ett stift, som stöder en hake, hvilken åter förhindrar en 
vid en stålfjeder fästad hammare att springa ut. I samma 
ögonblick reservoiren, nedtyngd af q\ ieksilfret, vrider sig, 
röres äfven stiftet, haken har ej längre något stöd, och 
hammaren, drifven af den fjeder, vid hvilken han är fä
stad, springer lös och träflär en klocka, hvars ljud väcker 
uppmärksamheten på den annalkande faran.

Redan före sin afresa till London 1826, då han för 
mätningars förrättande vistades i norra Sverige, hade Erics
son gjort några, ehuru ofullkomliga, försök att realisera den 
idé, som ligger till grund för hans C a l o r i c - E n g i n e .  
I England, dit han begifvit sig, för att i detta land, det 
stora fältet för alla mekaniska uppfinningar, vidare utföra 
den, fortsatte han dessa försök, men fann snart, att han 
med de Engelska stenkolen ej kunde frambringa samma 
verkningar som med den Svenska tallveden; de förras in
tensiva hetta angrep så starkt alla verkande delar af ma- 
chinen, att den hotades med snar förstöring. Efter 6 år, 
under hvilken tid han, såsom ofvan nämndt är, äfven upp
fann den förbättrade konstruktionen af ångpannan, fram
trädde han slutligen 1833 med den första Caloric-Engine, 
hvilken visserligen såsom en snillrikt inrättad machin väck
te mycket uppseendle, men dock ej kom i bruk, i anseen
de dertill, att hettarn blef för stark, machinen angreps och 
smörjan ej stod bi. (Likväl fanns vid denna tid en sådan 
machin om 5 hästkrafter i gång i London.) Alldenstund 
denna hans första naachin ej kan ega annat än historiskt 
intresse, samt dessuitom är ganska complicerad, torde vara 
lämpligast att här fijrbigå ett närmare redogörande derför, 
och endast nedanföre efter beskrifningen af den nyare an-

2



märka de hufvudsakliga skiljaktigheter, som mellan denna 

och den äldre förefinnas.

Erikssons C a l o r i  c - E n g i n e  ((värme-machin) be

ror på det kända förhållande, att expansibla lluida vid hö

gre värmegrader vinna större elasticitet. Den verkande 

kraften är värm e;  det medium, hvarpå denna kraft ver

kar, är vanligen atmosferisk luft ,  ehuru  dertill kunna an

vändas såväl andra permanenta gaser, som ock sådana vät

skor, hvilka hafva egenskapen att genom förhöjning i tem

peraturen betydligt utvidga sig, såsom oljor o. dvl. —  För 

att mod minsta möjliga åtgång af bränsle kunna frambrin

ga största möjliga kraft, användes i denna machin värmet 

på det sätt, att sedan det åstadkommit den luftens utvidg

ning, som frambringar drifkraften, öfverföres det till me

talliska kroppar, hvarifrån det ånyo efter vissa mellantider, 

eller vid hvarje på hvarandra följande slag af den drifvan- 

de machinen, återgår till det verkande mediumet (luften). 

Härigenom göres den hufvudsakligaste tillgången på värme 

oberoende af förbränning. Sålunda, då uti ångmachinerna 

värmet oupphörligen förslösas genom dess införande i con- 

densatorn eller dess ulsläppande i atmosferiska luften, an

vändes här samma värme gång efter annan, hvilket gör, 

att till machinens drifvande ej erfordras mera bränsle än 

för återställande af det värme, som gått förloradt genom 

luftens expansion eller genom utstrålning, äfvensom den o- 

betydliga förlust, som är oundviklig vid värmets öfver- 

flyttning.
Af den nya Caloric-Engine, å hvilken Ericsson nu 

sednast begärt och erhållit patent i de flesta civiliserade 

länder (i Sverige 22 Febr. detta år), finnas 2:ne olika kon

struktioner, framställda i Fig. 1 & 2, den sednare utgöran

de en förenkling af den förra; och ehuru lika i alla vä-
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semitliga delar, skilja de sig dock i åtskilliga detaljer, soin  
bäst synes af följande beskrifning.

Fig. 1. A [matare-cylindern) och B  [verkande cylindern) 
äro tvä cylindrar af olika diametrar ined hvar sin tättslu- 
tande piston a och b, den förra med sin pistonstång a'. C 
(expansionshettarcn) är en cylinder ined sferisk botten, vid 
c, c sammanhäftad med B. D , D stänger, som förena a 
och b. E  är en sjelfverkande ventil, som öppnar sig inåt till 
A ; F  en dylik, öppnande sig utåt från samma cylinder och 
innesluten i ventilskåpet f. H  (hcttarcn) ett cylindriskt 
kärl med omvändt sferisk botten. I  en konisk ventil, upp
buren af ventilstången J, arbetar i ventilkammaren Iy och 
bildar medelst passagen h förbindelse mellan C och H. 
K  en annan dylik, uppburen af ihåliga ventilstången k, 
innesluten i ventilskåpet k '. L  och Al tvenne kärl afku- 
bisk form, nästan till hela sin rymd fyllda med galler eller 
tätt sammanpackade raka trådar af metall, så ordnade, att 
de bilda små rätt upp och ned gående rör. Dessa kärl 
tillika med deras innehåll kallas regeneratorer. / ,  l och m, 
m  äro rör, som mi dt igenom regeneratorerna bilda direkt 
förbindelse mellan G och 11. N , N  tvenne vanliga slid- 
ventiler, så anbragta, att de vexelvis bilda föreningar mel
lan /, l och m, m samt uttömningsrummen O och P. n, 
n  ventilstänger, p  ett rör, som förenar ventilskåpet k ' 
med P ; o ett rör, som  bildar förbindelse mellan O och at- 
mosferiska luften. Q ett med en kran q försedt rör, le
dande in i mottagairen G. R, R  eldstäder för upphettan
de af 11 och C; r , r  dragrör från R, R } slutande sig iskor
stenen r4. S  ett vicd pistonen b fästadt cylindriskt kärl med 
sferisk botten, mots varande den å C. Detta kärl S  [viirme- 
afstängaren), vid bottnen fyldt med eldfast lera, och i öfre 
delen med aska eller dylikt, har för ändamål att hindra nå-



gon häftig ocli skadlig hetta att tralla pistonen b eller cy

lindern B. T, T  eldfast mur kring eldstaider och hettare.

Då denna machin skall sättas i gång;, uppgöres eld i 

eldstäderna R, R, och en sakta förbränning underhålles, 

till dess hettaren och de lägre delarne af regeneratorerne 

erhålla en värmegrad af omkring 5001® Fahrenheit eller 

280° Celsius. Medelst en handpump inpressas nu atmosfe- 

risk luft genom röret Q in i G, till dess trycket i den sed- 

nare uppgår till 8 å 10 U  per qv.tum. Ventilen I  öppnas då, 

såsom å ritningen utvisas; den sammanpressade luften, som 

inströmmar under pistonen b, tvingar denna att stiga upp

åt, hvarigenom den luft, som innehålles i A, genom ven

tilen F  drifves in i mottagaren G. Slidventilerna N, N  

äro på förhand medelst stängerna n , n  så ställda, att pas

sagerna l, l äro öppna, och luften strömmar således från 

G genom gallren i L  in uti / /  och derifrån vidare in uti 

C, hvarvid luftens temperatur småningom stiger och dess 

volym tilltager. Den lilla volym, som utdrefs ifrån A, blir 

i följd häraf tillräcklig att fylla det större utrymmet i C. 

Innan pistonen gjort fulla uppslaget, stänges ventilen / ,  och 

vid slagets slut öppnas ventilen K. Emedan trycket under

ifrån således upphörer, går pistonen b af sin egen tyngd 

ned, och den upphettade luften i C går genom k', p , P , 

under slidventilen och genom m  in uti regeneratorn M  

samt aflemnar der under sin gång genom de många små 

mellanrummen, som bildas af gallrens öppningar, sitt vär

me, sjunkande småningom i temperatur, tills den utgår vid 

o nästan alldeles s\al. Då pistonen a börjar nedstiga, för

orsakar den, att ventilen F  stänges, och E  öppnas, hvar

igenom en ny portion frisk luft inkommer i A. Då ner

slaget är till fullo verkstäldt, stänges ventilen K ; I  öppnas 

ånyo, och på detta sätt underhålles en fortsatt omskiftande



rörelse. Efter ett visst antal slag måste naturligtvis tem 
peraturen hos inetalltrådarne i regeneratorerne förändras; 
den i M  ökas småningom, och den i L  sjunker. Slidven- 
tilernas N  ställning bör derföre t. ex. vid hvart femtionde 
slag af machinen omkastas, så att den varma luften från 
C kommer att passera genom den till en del afkylda re- 
generatorn L, under det den kalla luften från G genom
går den uppvärmda M  och inkommer i H  med nästan 
den värmegrad, som behöfves för att kunna verka. På 
detta sätt upptaga och aflemna regeneratorerne vexelvis 
värmet, och sedan machinen en gång blifvit satt i rörelse, 
uppvärmes derigenom till det mesta den cirkulerande luf
ten, oberoende af all eldning.

I Fig. 2, som framställer den sednaste, utomordentligt 
enkla konstruktionen af samma machin, äro alla motsva
rande delar betecknade med samma bokstäfver som i Fig. 
1. Några nya sådana hafva dock här tillkommit, nemligen 
U  och X , tvenne vefaxlar, kring hvilka vefarmarne V och 
v  röra sig; på axeln X  är dessutom fästadt ett sa änghjul, 
hvars periferi betecknas af Z  och hvars radie angifves ge
nom den prickade linien Y. Denna i Fig. 2 framställda 
machin består af blott 4 hufvudsakliga delar, nemligen cy
lindern A, cylindrarne B  & C, mottagaren G och regene- 
ratorn L  med sin slidventil N. Verkningssättet är full
komligt lika med det af Fig. 1, utom att regeneratorn är 
inrättad i en enda kammare, och att förbindelsen mellan 
mottagaren G oeh cylindern C öppnas och stänges genom 
en enda sjidyent il Ar. Då denna ventil är i det öfre läget, 
såsom å ritningen synes, är förbindelsen mellan G och C 
öppen genom l, L  och l';  då den är i undre läget, som 
å planchen, medelst de prickade Jinierna utvisas, är åter för
bindelsen genom /y, L, /, under slidventilen, genom O oeh



o öppen mellan den upphettade luften i C och den atmo- 

sferiska utanföre. En annan, dock föga ng tig  skillnad 

mellan de begge figurerna är den, att Fig. 1 framställer 

pistonstången a '  såsom medellänk för kraftens fortplantan

de, då deremot i Fig. 2 den utvexling, som förenar machi- 

nen med svänghjulet, är anbragt vid pistonen b; detta är 

endast gjordt för att visa, det begge sätten kunna allt efter 

olika ändamål och beqvämlighet användas.

Den relativa storleken af diametrarne af matare- och 

verkande cylindrarne A  och B , beror naturligtvis af utvidg- 

ningsförmågan hos det medium, som användes. Vid an

vändande af atmosferisk luft eller andra permanenta gaser 

blir således oliketen af pistonernas areor nära som två  till 

ett (emedan atmosferiska luften genom upphettning till 

300° Celsius vinner dubbel elasticitet), under det att vid 

begagnande af flytande ämnen, såsoin oljor, hvilkas utvidg- 

ningsförmåga är ringa, olikheten af areorna icke bör myc

ket öfverstiga en tiondedel. Då annat medium än atm o

sferisk luft användes, måste utloppsröret o genom ett rör 

förenas med ventilskåpet e, såsom å planchen Fig. 1 utvi

sas af de prickade linierna. Mediumet, som, efter att haf- 

va verkat, utkommer genom o, återgår då till matare-cy

lindern, och gör således en fortsatt kretsgång genom ma- 

chinen, hvars gång föröfrigt i intet afseende förändras.

Den kraft, som dessa ofvan beskrifna machiner fram

bringa, och som i Fig. 1 genom a/, i Fig. 2 genom b fort

plantas, är den diflerentiala kraften af pistonen 6, d. v. s. 

öfverskottet af dennas verkande kraft öfver rnotkraften i 

pistonen a. Denna, nämnda pistonstång meddelade dilTe- 

rentiala kraft kan sedan antingen direkt användas, såsom 

för pumpning, åstadkommande af bläster eller dyl., eller 

ock på hvad sätt som helst sättas i förbindelse med ma-



chineriet, t. e \. genom vefstakar och svänghjul, såsom sy
nes i Fig. 2.

Skilnaden mellan dessa machiner och den aldra äldsta, å 
hvilken Ericsson 1833 begärde patent, består hufvudsakligen 
l:o deruti, att i stället for en cylinder (B) med större pi
sto narea (A), såsom i denna sednare konstruktion förefin
nes, frambragtes den diflerentiala kraften i den äldre genom 
tvenne cylindrar, hvardera lika stor med och liggande på 
In ar sin sida om matare-cylindern; och 2:o deruti, att re- 
generatorn var inrättad på helt annat sätt: den bestod nem- 
ligen af en aflång cylinder, genom hvilken på längden gin- 
go en mängd rör, så att den varma luften från verkande 
cylindrarne gick igenom  rören, men den kalla från matar- 
cylindern utom kring  desamma.

Alldenstund man ännu ej, åtminstone här i Sverige, 
noga känner hvarken den mängd bränsle, machinen erfor
drar, ej heller dess hastighet, vore allt för vanskligt att 
här anföra några egentliga beräkningar. Åtgången af brän
sle lärer dock, efter uppgift af väl underrättade personer, 
vara så obetydlig, att den varierar mellan l/ l0 och */ 6 af 
den qvantitet, som fordras för en vanlig ångmachin af lika 
stor kraft; således minst 9/ 10 inbesparda. — T. ex. från 
Stockholm är till New-York omkring 1200, till Liibeck 
ungefär 120 sjömil; således, med den mängd stenkol, som 
nu intages för en resa till det sednare stället, kan man 
med ett Caloric-fartyg om samma kraft komma ända till 
det förra.

En säker borgen för machinens duglighet i praklisk 
väg ega vi såväl deruti, att i New-York en längre tid med 
fördel begagnats en sådan om 100 hästkrafter, äfvensom 
deri, att Ericsson för närvarande är i Amerika sysselsatt 
med byggande af ett Caloric-fartyg om 2000 tons, ungefär



ligen motsvarande 850 Svenska s \å ra  läster; säkerligen ha

de en så praktisk man aldrig företagit byggandet af ett så 

kolossalt skepp utan att vara viss på framgången af sitt fö- 

rehafvande. Dimensionerna på den machin, som till detta 

fartyg skall appliceras, måste naturligtvis vara mycket sto

ra; så är t. ex. diametern af verkande cylindrarne 14 Eng. 

fot (7 alnar 4 tum i Svenskt mått) —  de största cylin

drar, som hittills för något ändamål blifvit förfärdigade.

Då man jemförer Ericssons sednaste Caloric-Engine 

med de hittills begagnade ångmachinerna, varseblifver man 

lättast de ofantliga fördelar, denna uppfinning medförer. 

Dess företräden äro synnerligen enkelhet, lätthet, begag

nande a f ett medium , hvarä alltid finnes tillgång, samt 

den högst obetydliga åtgången a f bränsle. Genom dessa 

egenskaper måste den inom kort icke allenast uttränga ång

machinerna, utan ock vinna ett mycket allmännare använ

dande. De omständigheter, som hindrat de sednares an

bringande å handelsskepp, nemligen deras dyrhet, tyngd, 

det stora rum de och det erforderliga bränslet intagit, samt 

den stora kostnaden för deras underhåll, —  hafva nu för

svunnit, och efter all sannolikhet skall det ej dröja länge, 

innan man får se den civiliserade verldens handels- och 

krigsflottor framgå med säkerhet och snabbhet, oberoende 

af vind och våg, och endast lydande impulsen från en o- 

synlig kraft. — Likasom ångmachinerna på sin tid gjorde, 

och kanske i ännu högre grad, skola dessa Calorics förän

dra verldens utseende, sprida bildning och välstånd, samt 

blifva ett mäktigt vehikel för folkens höjande; och dessa 

sednare skola i tacksamma hjertan förvara minnet af den 

man, som de måste erkänna för en af sina största välgö

rare.
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