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OM JERNS ANFRÄTNING, DÅ DET ÄR UTSATT FÖR JIAFS-

VATTENS INVERKAN. GAL VANIS~'I J ETT !liED EL DER-

EMOT. - GALVANISERADT JEHNS ANV.:i"NDANDE TILL 

SKEl'PSBRUI\. 

D et gjutna jern, som på sednilre åren l.li fYit uppll >liadl 
fr ån de sjunl;na v ra lien af ~la q Ro se 1 ), Edga r 2 ) ocl1 !lo p! 
Geoq-:e 3), var för dd mesta ganska mjulit och lil;nude i 
chemislit hänseende ofta blyertz. Nä r man slog små styclien 
af jernkanoner, eller stötte dessa slyden i en mortel, ut
vecklade ~ie värme, men metall en afl<yltes emedlertid izen 
efter 2. ell er 3 dacars f'iirlopp. ~Jänea af de funna liulorna 
sprungo i Oera stycl1en undl?r denna värme-procrss, eller 
upplöstes i ett rödt pulver, lilmande brändt ler. 

Det smidda j ernet befanns dr remot icl<e så mycl!et an
cripet' undantacandes der det stod i berörine med liOppar 
eller kanon-metall. En del syntes hafva undereått en ojemn 
inverkan och visade en nät-yta, likasom om blott de mju
lwre delarne blifvit förstörda och de hårda fibrerna förblifvit 
o~lladade. Det, som af detta smidda jern blef anviindt af 
Smederne pii varfveo, befanns vara af biiUre besl;affenhet än 
nutidens j r rn 4 ). livarken lwpparen eller metallen hade lidit 

1 ) Som led skcppshrott i Henrik VIII:s regerings-tid. 
2 ) Som sjönk år nH. 
") Som sjönk år 4 782. 
4

) Enkla s tycken smid t j ern, som 18M> blefvo uppfiskade vid An holt 
från ett der förli st Engelskt fartyg, befanns, vid på GammeJholm 
anställda försök, att Yara skört och lätt att bracka, när det ar
betades v::mnt, men sogt och löst, när det arbetades kallt, samt låt 
lätt och hastigt uppnöta sig. 
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synnerligt, tllHianlar;andes det' den bade ,·arit brrörin g mr• ,J 

jern. 

Kanonerna från Royal George blefvo förda till Towern 

och der underlia8tade en noga und ersöl;ning. De voro si\ 

mjul1a, att man liundc skära i dem med lmif, men någon 

tid efterfkl hade de återfått sin ursprungliga hårdhet 1 ). 

En kanon blef undersökt och befunnen vara förvandlad 

till ett tums djup, till ett ämne af fullkomligt samma )llre 

harali! r•r som blyerlz. nes tånds-delarne voro : 

Sl delar Jt> rn-Oxid. 

Hi d:o n!yertz. 

Denna fönandlin g slia ll odså ega rum med smid! jern, mt•n 

m ycliet. sällan 2 ). 

Ensliildla sådana hly erlzaldiea slycl, en blcfvo afhugena, 

lålo lätt sillira i sie, kiindes flottiga och gjorde papper svart. 

Efter få minuters förlopp bl ef det så varmt, att. det antflnde 

papperet, h vari det var insvept, och man antog, att denna 

' utveckling af värme härrörde af massans hasliga insugning 

af syre, genom det alt den bragiPs upp i luften från vattnet, 

hva1 est den redan fått en viss m~ngd SJ'I'e, så alt varmels 

frambrineand e i detta fall tillg ick dter samma lag som drn, 

till följe af hvilliel! djur-värmen och förhriinnelsP-v iirmrn 

utveckla si8· 

1 ) Något analogt egrr ofta rum med pumpar, som blifva mjuJ..a ge
nom att vara nedsänkta i mineraliska vatten , men serlan dc blifvit 
upptagna , efter nfl gon tid blifva hårda igen. 

~) Brown Lcnnox 8i Comp. skall hafva t:1git patent på att gifva gjut

jern, efLer gj utningen , smidt jerns egenskaper. Denna uppfinning 
användes ibland annat till förfärdigande af blockhus och skifvor, 
hvilka sistnämnde gjutas håliga. Denna artikel rekomm enderar sig 
särdeles genom sty rka, lätthet och små yttre dimensioner i förhål
lande till ski(,·an. Sliifvorna kunna inrJ ttas till metall- eller läder-

bussnlngar. 
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Byggning af Jernfartyg år l;nappt 20 år eammal, och har 

Praxi s ersatt tra i den dyraste skeppsbyggnaden, nemligen 

a ng fartygs. 

Bn:gninrr af Jernbålar. Slirpp~båtars lwnslrulilion af 

denna metall hur deremot iclie mol sv arat afsi gten, och det 

af två sl;äl : l :o den hasliza oxid <> rineen af de tunn« jem

pl5tar, In' a ra f båten nödvändigt m5ste byegas, och 2:o vig

ten af spanten, som skall sammanhålla plåtarne. 

Anviindand et af galvanis eradt fiirtennt jern uppviiger den 

för sta motanm ii rliilin ge n, och föröl,undl'! ar metallens h5rdh et 

upphäfvet' nödv;indieheten af innan-ribbor eller spant, och 

gör, att metall-h2tlar lmnn a bmeas läll<~re, slattare och var

alitigure än de ar tr ä. 

Grunden, hvarföre ealvaniseradt jern blifver oförtiirligt, 

iir, ntt atmosferens inverl•an bildar en tunn hinna ar ziuli

suh-oxid på ytan, som iclie upplöses i valten, och är sä 

hård, alt den förhlifver oslwdad, äfven om den underiHlstas 

iJelyulig mel;ani sk frililion. Zinl1-bel i1ggningen förhindrar all 

oxidering af jernet inunder, under det den sjelf sliycldas 

från upplösnian af den sub-oxid, som således bildas på dess 

yta , och en båt, byed af denna metall, må de~före anses 

som oförtärlig l'id hvarje atmosferens inverkan. 

Detta slags bålar relwmmenderas isynnerhet för de varma 

klim ate n, hvarest temperatur-förändringar på myci;et lwrt tid 

förstöra de bäst lwnstruerade och sliyddade träb:1tar. 

Uti England är endast en och annan galvaniserad jern

b;it bygd, men i Nord -Amerilia äro de i vidstr[tclit bruk. 

(]Ii Eneland så val som i Franl;rike anviindes deremot 

ga lvaniseradt jern i stol' sl;ala till allt jem-arbete ombord ä 
skPpp, äfvensom till taliläcllnine. Uti ångfartyg klädes ma

chin-rumm et inombords med sådane plåtar ; lilialedes gal

vaniseras jerntriid s-tågvirl1e, som till en del anviindes som 

stående gods på mindre linefartyg, vaters!. <Jg, rösljrrn och 

s iH~ nor m. m., som är utsatt för salt vattens åver lia n. 
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Vid jems öfverdr~p,ning metl smält zink sliadus det 1~1Lt, 

och bel:iagningen iir i allmi\nhet sköt' , jernet remnat' lätt, 

bri\ clies lillt, när det höj es, och galvaniseringen sprinp,et· el

ler fjällas af. Genom att förtenna det, behåller jernet sin 

smidip,het, och förtenning ens vidhriftande och böjlig hd tager 

icl\e sl;ada vid böjning och sammanl iip, p,nina ; men förtennin

gen beslq'ddar icJ,e jernet såsom förzinlming. 

för att nu uppnå zinliens slqtld i förcninc- med för

delen vid fört ennine, och på summa gån::: erhålla t•n hårdare 

lwlflp,gnine vid nyttj andet af !Jiolt en af metallerne, har Mor

wood och Hop, er för es lagit en blandnine af tenn och zinli till 

jerns beliiggninp,. Man har funnit, att en blandnine af 50 

delar tenn och 5 0 delar zink är den biista till ealvanisc rinr, 

af jernband , jcrnliiirl och andra jernsaker, och iil'ven sl\ har 

man funnit., att i summa förh ållande som zinlien reduceras, 

blil'ver beläg gn in ge n mindre varaktie och konserverande, lika

som att ju mera tenn et reducerus , blifver beläggningens l' id

lliingighets-llraft mindre, och jemc.:t l;onserverus mindre. 

Qvantilets-förhållandet emellan dessa två metaller !;an 

em edlerlid till en vi ss gräns varieras och liliväl dervid uppnå 

betj'dlip,a förd elar. Bly lwn älven blandas med för bushåll

nings skull. Att vari era förhållandet i snmrnanblandnineen 

ntöfver 67 delu1· zink med 33 delar tenn ell er 75 dt·lar tenn 

med 25 delar zinli, gifv er iclie mera de goda resultat en 0f 

båda metnllern es förenad e verlwn. När tenn och zink slwll 

sammanblandas, sm ält es först tennet i ett smidt jernliar, 

hvarpå zinken tillsfiltes så smånin gom, tilld ess alltsammau s 

år sm ält, derp å r,jnl es det i stänffer eller !dumpar, som åt er 

smflitas i ett <l ylilit. smidt j ernlwr, hval'i galvanisali ons-badl't 

företap,es, och tid ert er annan lf1p,gas dylilia st änger och t,Ium

par i den smälta blandninaen för att underh ålla badet, un

der det att ytan af den smälta metall en het ii cli es med sal

min k. Jern et, ~om s li~ll galvanise ras , rPna s på vanli p, l sä tt , 

or h b t • li1tW~"S d<';·d t••r lil; a,om rlf'! s!i r r 111Pd t to nn rllP t· zin t •. 

l 
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Nyttjas bly, anses 50 delat' zinl;, 35 delar tenn och 15 dtiJr 

hl y för ett p,odt förhålland e , och dB smiiltrs tennet för st, 

derpå tillsättes l.Jiyet, h vareft er viii omröres, och slutligen 

till sättes zinken. 

(Nyt Archiv for Sövmsenct, Andcr rmkke N:r 31. tir Mec. 

l\Iag. Maj 1845 och i\Iars •1848, Na L<t. ~'fa g. Juni ,1850.) 



OM SI\1\UF-1'1\0PELLEL\ ~'). 

Till Redalflianen af Tidsflrift i Sjöväsendet l 

Hurjemte bifogas en öfversättning af ett bref från Löjtnant 

W. Gordon R. N., som tinnes 'infördt i Mechanics Mueazin 

för den 31 Maj 1851, rörande Shuf-propeller och den l'ör

delaliligaste Skofvel-vinliel derå. De af Löjtnant Gordon åbt>

ropade experimenter med Ångfarty:;et Dwarf (se ~lcch. Ma

gazin N:r 1442, pag. 249), i:ifvensom de slutsatser han dra

git af d esse experimenter, äro i strid med de åsigter, man, 

på grund af försöken med Åncfartyget llalder i Carlslirona, 

velat r, öra gdllande; och då meddelandet härar kan leda till 

en riktigare 5siet i detta vietiga ämne, torde Tit. benäget 

intaga förenämnde öfversättning Tidslil·ift för SjöväsendeL 

\\i o tala den 30 Juli 1851. 
O. E. Carlsund. 

Till Utgifcaren af Jlech: Jflagazin för den 31 .flaj 1851 l 

Min Herre! Det synes vara en allmfln och, enligt min 

opinion, en orildig sats, att de mest fördelallliga resullater 

i användandel af Slintf-propeller lwnna erhållas genom min

dre skofvel-vinldar ocb mindre stigning i propellerns form. 

Jaa bar ulltid ansett, att det icke lwn blifva någon ln·art

förlust, h vad Slwfvel-vinkeln än må vara (inom vissa grän

sor); men att en större vinl<el än den, som vanligen be-

*) Då Red. i Tidskriftens förra årgång redogjorde för de försök med 

två- och sexbladiga Propellern å Ångfartyget Balder, uttryckte Red. 

den önskan l alt ämnet måtte af kompetente personer så mycket 

möjligt utvecklas och belysas l hvarföre också Red. med nöje anser 

sig böra meddela de ytterligare upplysningar och åsigter, hvilka 

kommJ till Red:s kannedom. 

-· 
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eap,uas, sliall producera samma liastighet i vackert väder, 

mPJ färre revolutioner af slirufven; och under eåne emot 

vinden slwl l den ännu met· finnas rl'a lisera större framdri/'

vande llraft, med användande af mindre machinlrraft. 

Dessa åsicter hafva redan blifvit stari;t understödda af 

förbiillaudd med Great Britain och Princeton; men artikeln 

i ~lechanics Maeazin N: r l H2, om expe_rimen.ler med Dwar{, 

med slu'ufl'ar af olilia vintilar och samma diameter, hafva 

lc·mnat de mest öfvertygande bevis om rilitighelen af livad 

jar: påstiitt. Bclilaglietlis liar man vid de Ilesta försök med 

Sl;ruf-propelleJ' mera fästat afseende vid den felaldip,a målt

stocl\l'll : apparent slip --- en method, som endast lwn forl

planta missta(:E'll ; men vid experimenterne med Dwarf år 

den v<>rlili{lt anv;1nda l~<isll;raften åfvenledes angifven, hvari

gPnom man lian komma till rillliga slutsatser. 

I:o Med en Slwfvel-vinkE'l af 240 121 erhölls en ha

stinhel af 9,11 lin o p, med anviindande af IGS,s hästkrafter. 

2:o N~ir StwfvPl-vi nlieln hlef ökad till 30° G', å en 

slil'l Jf af samma diameter och area, erhölls en hastighet af 

9,o5 lii10 Jl, med användande af endast 15-i hastl;rafter och 

Pli förmin slming af mer än U) en femtedel af slirufvens 

revolutioner. 

Det l1an icli e cifvas ett starlwre bevis , ån dessa ex peri

ment er lemna, om företriidet af en stöne stiening; lllE'll den 

appa1'enta slipen visat' sic i förra fallet vara endast 30,4 

proeeut, och i det sednare är - med mycket mindre kraft 

använd - lil<väl samma hastighet erhållen med 3G,3 procent 

slip. H varje theori derför, hvill;en grundar sig på appa1'unt 

slip af en sl1ruf, måste vara falsk, och icl!e praktiskt använd

bar. Jag twntle kommE'ntera öfver experimenter med sl;mf

var af olil;a areor, hvill;a stå i samband med förenämnde 

expel'im entPr; men för närvarande ber jag endast att få 

teckna mig Er ödmjul!e tjenare 

W. Gordon, Löjtn. R. N. 
London , April 2!}, 1851. 



SKEPPSBRO'l"l' I NÄRHE'l't~N A}' LANDSEND. 

(Lcmd. News. .Tan. ,1854.) 

Den Il sisiiiune Januari stötte Briggen ''New Commercial'' 
på 250 Tons, från Whitby, ULlder tjocka och svår S.S.V. 
storm, på ett hlipp-grunll mellan Great- och Lit!le-Brisson, 
omkr·ing l Eng. mil utanför Cap Cornwall och 4 mil N. från 
Landsend, der två höga lilippor höja sig 60 a 70 fot öfver 
högtvatten-märkeL Emellan sjön gicl1 mycket hög, slogs 
fartyget genast i stycken, men besättningen, Ilestående af 9 
man och Sl.eppareus hustru, räddade sig på refvet. På 
moreonen upptacktes de skeppsbrutne från land, men nflgon 
hjelp kunde omöjligen lemnas dem. I denna farliga beliigen
het förbldvo de olyclilir;e till Id. 9, då en förfarlig bråttsjö 
nådde dem och droe dem mell sic nell bland de sillimmantie 
böljorna. Sju personer försvunno. 

Af de öfriga tre, Sl1epparen, hans hustru och en Mulatt, 
lyclwJ es den sistnämnde alt fatta tag i ett stycl;e af vraket , 

' på bvill1et han, ehuru under flere timmar Ilastad hit och dit, 
och hvarje ögonblicl1 i fara att uppsinlias af briinningilrne, 
g•:uom lugn och rådighet samt med tillhjelp af en planlia, 
hvi ll< r n han bq;agnade som åra och ett styclie segeld uli så
som segel, iifvensom cenom den starka strömsättningen, för
mådde gå Idar för bränningarne. 

Unde1· det den staeliars gossen sålunda l1ämpade för si tt 
lif, besl<ådad af öfver 2000 mennislwr, hvill<a i ängslig Vfll1-

tan på utgången samlat sig på strandens branta klippor, be
slutade 5 Fislwre från Cove, ett litet Osl•eliige nära vid Land
send, att med båt beg ifva sig cenom branningarne; detta 
lyckades, och slut ligen räddades af dem unde r s törsta lirs
fara den stackars Mulatten från sin flfv cntyrliea beläeenhet . 

De två andra, Sl<epparen och hans hus tru , blefvo i 
sd mrna stnnd Je af bråttsj ön .ueddr nt:os från refvet, upp-

2.0 1 

l,a stade prt Littlc-llrissoo-l,lippan , l11ill, cn böjer sig tl'ärbronl 
i Iuileli och ft r tillllylils-ort lör en olalie mftll{jd sj öloglar. 
Sliepparen flcli först foWstc pft ldipp~n, och då han sår: si[j 
om bl ef han varse sio hustru li iimpande med böljorna , men J 

så nii ra, att han kunde slräclw l1 and cn å t henne och l1jc"lpa 
hc 11 ne upp till sig . - [J nder samma tid som Fislirarne voro 
sysselsatte att rädda Mulatten, stacli Tulliiilitern Sylvia fram 
förbi Landsend. Då !<uttern uppnådde yttersta pynten , satte 
den ut sin båt, och Befälhufvaren , M:r Forwar·d , jemte 4 
man försöl;te att i den närma sig lilippan ; men deras an
slr;ingningar voro förgflfves, och endast med största möda 
förmådde de åter uppnå Kuttern. Dagsljnset hörjade t•edan 
a flaga, och di1 inseoting numera den dag en lwnde företagas 
till de förolyckades räd dning, visade M:r Forward nags och 
dr ejade bi med Kutt ern för alt hålla modet uppe hos de olycli
lige, hvilka nu slwlle tillbringa en fas ansfull natt utan föda 
sliydd, utsatta för storm och regn på lilippan midt i det 
vilda hafvet, och ville derig enom ge dem tilll<:inna, ut t de 
eu de en vän i deras ytt ersta nöd, som ej Ctrn nade öfvergifva, 
utan bi stå dem intill sista stunden. 

Söndags- mo rg onen spran~~ vind en lyd li gtvis litet S.O., 
hvarefll' l' sjön nå got lad e sig. GPIJast \'oro alla mrnnislior i 
vnksamhet. Kl. l sågos fyra båtar komma ut från Co ve, 
hva ral' 3 vo ro bemannade med Fisl<are och den fjcrde af 
Kustv akter. Vid samma tid anlande Kapt en Davies i en tull
beva lw ings hfit, från en liten vil1 , ornliring 3 mil N.O. fr ån 
stä llet, med 4 \la trose r oc h en ~l in ör, försedde med rädd
nings-ral;eter; dessutom anlwrn en båt frän Kuttern, s5 att 
tillsammans 6 båtar VOI'O samlade, livillw, alltsom tle an liind e, 
hälsades med hurra-rop fr5!l follduassan på lil ippbrantPrna, 
bes tående siiiH• rli ~e ll af 5 a 6000 personer. 

Sjön gicl1 s f1 hög, att i ner> n båt vå gade nallws ldippan 
närmare än 150 alna r. Det slags ral;eter , f\a ptcn Davies 
medfö rde i tullb åten, voro äntln iclw för sölda dcrstäJes, icl,e 
~ ~~ ga11g frfin lwsten, ännu mind re fr:\n hat. 
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Sedau Davies ejort sina föri.JereJelsrr, afshjöt han sjt' lf 

ralielen. För ett öaonblick omslöts han af Oammorna, hvi llla 

foro bali~t från ral;eten; lydliztvis blef han likväl icke slia

(]Jd, men till all olyclla föll den utsl<jutna linun, då den 

uppnådde hlippan , på en sl;arp Iutnine, så all ändan gled 

ned i sjön. 

Det inlrycli, detta misslycliade försöli gjorde pft de för

samlade åskftdarne och pft foll!c-t i håtarne, låter ej beshifva 

sie. - Eller ett kort upprd1åll loz [(apten Davies en annau 

ral;d, hvill;en han äfven sjelf afshjöt, och denna gäng föll 

linan pft ldippan nära intill mannen under den församlade 

mftngdens jubel. 

I detta ögonblick frambröla solens strålar. Man säc 
mannen på ldippan fästa linan lirine sin hustru och uppmun

tra henne att våga det farlica språnaet, äfvensom lJUru hoti 

af radsia drog sig tillballa och iclie vågade största sig ned i 

de skummande böljorna. Efter nå~ra ögonblids rörlopp 

lydades han liliväl öfvertala henne. lle togo ett ömt afslierl 

af hvarandra , och hon gjorde det förftirliga språnget på lif 

' och död från en höjd af 12 fot. J detsamma bröto sig tre 

ofantliga böljor straxt eller livarandra och hotade båtarne 

med undergång . För ett ögonblid voro alla båtarne undan

sl;ymda för f1sld\darne, och tusende röstPI' utropade: "Det är 

förbi!" l{ort derpft såe man dem lilil'iil åter på de svallande 

böljornas toppar, och återigen genljöd o lilipporna af glada 

hurra-rop. Med största försigtig het inhalades linan, och ef

ter tre minuter blef den staeliars C]Vinnan Upplagen i en af 

båtarnc; men böljornas slag hade varit våldsammare än h~n

nes föl'svaeade lirafler förmådde uthlirda. All möjlie omsorg 

och hj elp egnades henne; båt-besättning en aftog sina egna 

kl:ider och hetädle henne dermed ; hon andades flllnu, 

men - då hå!Pn kom in i vil1en hade lifsgnislan slocknat. 

Sedan mannen öfvertalt hustrun alt lcmna sig, fastgjorde han 

sit: sj elf vid linan , och blef i alld eles ntmalladt tillstånd 

upphalad i en af de andra håtarne . 

Pörhmullingar uwm Rongl. Öi'logsmmmrt
Siillslwpet. 

i\NI'ÖHANDE AF FöHEDHAGANDEN FÖR 3:D.T E VETENSKAPS-

KLASSEN I\ONGL. (' RLO GSfifANNA-SÄLLSKAPET DEN 

15 Nov~~~IBEH 1849. 

F ör alla ~litrincr iii' i närvarande stund ingPn fråga af större 

vigt, än den, rörande sättet för ängliraflens slutliga tillämp

nine till l;rigsbrul\; och får jag utbedja mig Kong l. Örlogs

manna-Sällslwpets uppmtirl1samhet för eftf~rföljande samman

hängande meddelande anp,åenue Sl;ruf-pl·opr-IIPrns och auxiliär

systemets utv eclding i England och Franl1rike. 

Den hastiga tillvexlen af Sliruf-fart.yg på de sednare åren 

inom Engelska Flottan, mängden af under nybyggnad varan

de och till nybyggnad anbefallde sådan e, oaktadt de många 

moteångar och missräkningar slilllle vara ensamt nog för 

bihringandet af drn öfvrrtygelse, som för öfriet från ett bc

tral;lande af Propellerns stora företräde framför hjulen, synes 

så naturlig, all Simif-propellerns företräde oåterl;allelict liOn

staterat dess framlida brul1 uteslut ande, samt ingen 5teq;ånr: 

möjlig, om icke erfarenheten af omliastade åsigter rörande 

materielen, äfven di\ det gällt högre, varnade emot ett allt

för obetiogadt omdöme, från yttre sl;cn. 

Det bar varit vanligt allt sedan Slmtfvens första uppträ

dande, alt lå ta en jemförelse em ellan denna och Valtenhjulen 

tjena som måttstock för bestämmandet af dt·ss absoluta för

tjenst. Denna jemförelse har i dc flesta fall utfallit till Slmtf

vt·us fönh·l, syn11erli [; ast sFdan man IJ'Ch~ls fullt.onuJa och för-
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enkla ångmachiner för dess drifvande, hvarigenom Propellern 

erhi'tllit tillbörlig hastighel, och har man slutligen lyclials re

ducera Sl;ruf-propcllerns underlägsenhet, äfveu i dess Yrder

saluHes ögon, till en enda punl1t, den nernlip,en, all depPn

sera något mera kraft till samrna arbete. ;\tsldllip.a jellll'ö

relse-l'örsöll i detta afseende emellan [)jul- och Shruf-biitar 

synes beliriifta delta plistående, men endast för det fall, då 

liarvet är lup.nt eller n~ira så; i ett mera upprördt lillsti'wd, 

under hög sjö, är intet tvifvel , att Sliruf-propellems mPra 

oafhrutna och jemna verlcan fullt ersätter denna föl'lust. 

Emedlerlid om man Mven erliänner denna öfverläp,senhet sft

som alltid n[irvaraude, måste liliväl denna objel1tion helt och 

hållet försvinna vid sidan af de tvenne utomordentligt stora 

fördelar Sln·uf-propellerns antar,ande erbjuder i rent militä

rislit h~inseende, nernligen ma chineriels slwtt-sliyddande läge 

och förmår;an att ILitt lmnna transformera Ångfartyt;Pl till 

seglande och Ivertom, h vilka fördelar man allt frun fmgl•rnf

tens inympninG på l(rip,s!lottan ansett böra tillhöra ett etfeli

tirt f\rigs-flnr;fartye-, men som så liinge brul1et af vatten-

' hjulen fördanris, måste h:införas till omöjliga önslininr,ar . 

i\lnn har i Enr,land lagt mycllen vigt vid utredandel af Sl;of

vel-hjulens och Sliruf-propellerns relativa förtjenst i dE'nna 

omständip,het, som visserligen tillressant i sir,, liliväl är al' 

mera viv,t fr ft n en privat än militurisli synpunkt. Till de 

förut liända sådane experimenterne med de första Sliruf-fartyg, 

Archimedes och några af Dover-palielbåtarne, dem med Kro

nans lilla Ängfartyg Bec , och sedermera dem med Hatller, 

Polyphernus och Alecto, haJ' helt nylir,en sådane företagit s 

med Niger och Basilisl1, det förra sliruf-, det sednare hjul 

fartyg, båda af 400 hästars machinliraft och i öfrigt öf den 

närmaste öfverensstammelse i lirlier, dimensioner, deplace

ment och öfriea förhållanden. UndeJ' (j vecliors lid till sjös 

haJ' med dessa fartyg gjorts jemfiirelsP-försök af den mest 

varierande besl1a!Tenbet, till utredandet af de olilia principer

lids l'örett·iidc , ltvarp5 de äro lwnstntcrade , och rcsultaleu 
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hiiraf visa , att Nie er i allmiinhct, hvatl framrart unde1· ~np,a 
ensamt angåt', varit något underlagsen Basilisl1, ehuru diffe

rensen, som varit störst vid ett lättare läge af fartygen, äf

ven då ej tillonat uppsilatlas ltöp,re än { lmop; under seg

ling cif'remot, Jll('d eller utan tillhjelp af ånga, l1ar alltid Ni

p,er halt fördelen öf~er Basilisli med 1 lmop och d('r u!iifrer. 

Det fall, hvarunder, enligt motståndames af sliruf mening, 

denna siwlie q;a en bctiinldigare nnderl:igsruhet i jemförelse 

mctl hjulen, eller då svår blåst och hör, sjö i betydlig måu 

iiliar motstilndet, har i saknad af sårlanl viider ej kunnat 

ifr5p,aliomma för jemförelse. Men delta pi!stflenrle har senast 

hiifvit vedcrlap,dt af det salt, p~ hvilliet Auxililir-Fregatten 

Arrogant und<'r dylilo1 förldlllanden verlist~llde sin lörsta r-csa 

emellan Woolwich och l'ortsmoullt. Denna Fregatt om 46 

kanoner, h vars hastiehet under gynsammare omstäudizliet af 

väder och vind är 8 lillop, har nemligen uneler denna resa 

och demndeJ' påträffad t hård t vftder, liunnat för maehin 

framgå med 3 hnops hastighet emot en a-rcfvad miirss<'r,t~ ls

kultje och hög sjö. 

Battler, om 200 hiistars machinl•raft, är Enr;elsl;a Mari

nens första Simif-fartyg; dess bygr,nad började i April l 842, 

och påföljande året i samma månad lopp det af stapeln; 

samma höst samt påföljande vår anstalldes försök, som dels 

uteslutande angår utrönandet af slimfvens förmånlieaste form, 

dels Sl<ruf- och Hjul-fartygens lwmparativa förtjenster, och 

längre fram utgör det ett af de flera Ångfartyg, som förenat 

sir, med utevarande Experiment-eskader af seglande fartyg, 

hvarpå ddsamma vid alla tillfällrn utmärkt sig framför de 

öfriga Ångfartyr,en med skofvel-hjul, särdeles i sezlings-egen

sliaper, och förrnåga att hålla tillsammans med de seelande 

fartyv,en under blåst och ltftrdt vf1der, h varuti de andra helt 

och hållet fPia. 

På grund af dessa omförmälde försöl;, till utrönande af 

Skruf- propellerns fördelaliligaste form, J;om man, efter Ile r-
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f:iluip,a för[lll<ll'ingar och föri\OI'IIlillp,ar af shrufvens lfln gd, tili 

tid resttllat, alt den 2-uladiga, mr d i förhållande till dia

metern och hastighe ten l~mpad sti(lninp,, var den förmånliea

ste, och har En[~elsl\a Amiralitetet, som på dessa försök upp

ofl'rat stora summor, nenom sina sliicldige Ingeniörers gjorda 
förbiill.ringar, lydals erhi\lla SIH·u f-prop ellern s5 lwnstruL·rad, 

att föga mer återstår att önska. Dessa fördelaktiga resul

later af det första Slm1f-fartn: e t lwr ledt till dessas !w

stiga lillv ex t. RPdon år 1845 anbefalldes byg ga n(H ar 7 si\

dane, hrillia alla löpte af stapeln p5följande året. År 1847 

tillkommo iinnu 4, och p(ilöljande året 5 slyden Sliruf-far

lyg. År It'49 se vi und er nybycnnad 13. Tager man på 

s~mnu gflu:: i bet 1· :ti\Ll!lde, alt sedan 1845, eller tid

pnnl.ten för Sli ruf-fartn~ens upplrildand e, endast Il lljulhns

farty{l hlil'vit anbefallda till nybyr,cnad, och af dessa endast 

2:ne bli!\ il ftirdieciorda, så synes man vara berättigad till 
den förm oda n, att Sl;ruf-propellerns upptaganLie inom En

r,elsl\a Flottan il'lie l(Jngre ff11· rubriceras silsom endast för

söl\, utan redan vunnit ett så stadgaLlt anseende, att man 

med slörsta sa nnolilil1et l;an antaga att den i en framlid 

liommer alt hell och hiillet undantränga skofvel-hjulet, hvil

li et äfven hos Englands utmiirl\le Sjömilitflrer och lngeniörcr 
va1· den beslämdt rådande tunl\an. 

Dessa här uppgirna nyby r,;; nad er, h vartill Skruf-propel

lern blifvil lilliimpad, äro liliväl icl.e alla egentliGa Ån~::fartn;, 
eller sl\dane, der, af de båda framurifnings-krafterne, ånp,a 

och vind , den förstnämntJa intager försia nanmet; hos !'Il 

del är förh ållandet omvfllldt., och dessa tillhöra, IHad i srd

nare tid l:' r blifvit brnämndt: "Auxiliär-systemet~. 

FelPn hos Ångfartl' grn af det molsal la systemet voro 

båtle många och ganska hnfvudsaldi ua : 

Den stora lj'np,den och utrymm et af rnachiner och pan

nor med tillhörande bränsle tillät förråd er och förnödenheter 

endast för en lwrt tid, och nödgade till ganslw små bestyck-
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nin r,a r. Delta artilleri, oLetydlist i jemflirclse mrLI de srg
lande farlygens, har erfarenheten liliväl yisat vara alltför 

S\'årl för Åncfartygen, af följand e sli:"d : det rum , hjnlhus r·n 
upptor, p5 sidorna, men ece nlli gP n macliin eri ets ömtåligh et 
för slwlt, som föresl1ref nödv;1ndighelen all ej ul sii lla far

tyz s-sid orna l'iir fln·rlian af fi end tli p, e ld, oeh sfll< d•·s ut e;döt 

egentlig sido-hest~ckninr,, r,jorde alt artilleriet m~tste pl ace 
ras ytterst rid farly g(· ts håda iindar. Di\ nu fartygels l;q:;P , 

till följd af machin el'ids utrymm e, i hin Gd<'n mi1s le rara 

mycliet stort i förhållande till far ty gets bredd, så rnilslt> de 
för alla farlHl exis terande lånes l,rpps-riirelsPr, s lampnine 
och sftllning, så menli ga för sl.r 5fl els sa mruanh ~ l li:; lwt och 
framfart t• n , und er sådan e förlitillande n blifva be!ii nldigl stora. 
Den ringa breddPil emot lnn cdt·n, som dessutom har sin 
grnn<i i den omsl;indit;helen, all, för vinnanue al stor fram

fart, fartm ets största sPiilions-area m5ste redu cP ras till den 

minsta möjliga, men hvillirn rrd ulilio n ej linnnal eöras i en 
annan rictnint; eller nedät, df•r , för inrymm;lnd<"\ af macllin 
och pannor, formrn erfordrar en vi ss fyllichet, \'erlwd i 
förenin g Jn (' d rna chineri ets stigande i liöjd Pn och drraf lyf

tande af Centrum Voluminis till föga sly fil et hus farlyp,et; 
deruf har segel-arean måst göras liten , och i följd h:1raf 

blefvo dessa fartyg också meu Pimåtlliga seglare och dåli ga 

kryssare, som ytterligare förvärrades af vatten-hjulens ofiir
[lntlrrliga läge, ocb v oro således oförmii[;na att f'nsarnt med 

tillhjelp af seglen följa esliadrar i deras rörelser; att härtill 

använda ångl;raftt>n, tillftt ej det insliränkta kol-förrådd, som 

just bordt reserveras för den lj ens t åt srglqntle fartmcn, 
hl'illia de voro åsedde all uppfylla. 

Slulligen voro de ntomord en tli ut kostsamma både i 
byer; nads-, und erhålls- och expeditions-lrostnndcn, emot de

ras obely dliBa arlilleri-elfd1t. Dessa fel bl efvo allt slöne 

och mera framst ående, ju mera Ånt;fartygrns storlek tiii

VPxtr, och pretention erne på hastip,ht>t, under ånga, stegra

des, och det till stor förlust för sta ten ; under detta strär-
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större slorleli , hvi!ka Pj liunnat uppfylla drt nH'd deras 

byeenad åsedda ändamål, visa tydligt, till bvill1et högt 

pris och endast p~i bel.ostnad af andra, ett effelilill [(rigs

ångfartyg tillhörande, egensllaper, den end3, alt hastigt hmna 

framslullfas under l\np, lian vinnas. tnraf upplwm oclisii 

snart ibland både Eneelslie och Fransl;e Sjö-Ofl1cerare en 
starli opinion emot Ångfartn::en, som, dä dessa uppträdde 

under stol'leli af Linieskc·pp med i1nda till 800 hiistilrs l;raf

tiga maeiiiner , och anlliinp,arne af då varande ängsystemer 

allt mer oförU\clit framl;ommo med sina åsieter och menin

::;ar, hvill;a gingo nt på icke mindre än att i sUillet för den 

gamla , så el;unomisl;;l och artilleri-lir<lfliga, och genom sin 

•'nl;elhf.'l !ör striden så larnpliga Imlerielens uteslutonde 

för Ånp,tlotlnn, lJvars enrla förtjenst låg i hastiga och be

stämdare rörelser, ledde till starlw menings-strider, hvillia 

fortfora ~\ncla tilldess Sliruf-propellern, livars liimp lighet alt 

medla emellan det gamla och nya systemet, man genast vid 

dess nppträdande tydligt insi\c, sedermera Genom dess be-

' vista pral;tislia nytta, blifvit en förenings-punlit för de bilda 

partierna. 
Dess första tiiiC1mpning- i EnBiand i denna rigtning skedde 

för ett speciell fall : Den starfia tillvext, Fransyslia Örlocs

ÅngOottan år 1 §H erhöll af iclie mindre än 20 Ångfartyg af 

betydlig storleli, livilha \isserlieen byggda i det föregifna 

fredliga ändamål, att tjena som pal;et-sliepp emellan FraBlirilie 

och Amerika, men li!iVill byr:gcles, utrustades och armerades 

som egentliga l>rigsfartyg; de politislia rörvechlingar emellan 

Franl1ril;e och England , angående Ta hi te frf1p,or, som hitt 

Iwnde resultera i ett krig tillsammans merl Prinsens af Join

ville miirldiga pamflett, viicilie stort allarm i Enr,land och 

föranlät Hegerinp,en att ni\nHJa en !{om mille, sammansal t af 

!{aptr.nen i Flottan Sir T. liartings, Öfversten vid Fortilllw

tions-lwrpsen Sir Georg Hoste samt Öfversten 1\leecel' vid 

Artilleriet, för alt granska lwslförsvarct i allmi\n!Jct och upp-
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gifva medel att trygga Marin-etablissementerna och några af 

de vigtigare Handels-depolerna emot en hastig öfverrumpling 

af llendllig·a ÅngOottor. 

Bland andra åtgärder, som af denna [{omrnitte föreslogs, 

var äfven den, att nödfalls-tacldaclt 131ocksliepp af tung be

styc!wing, och denna af största kalibrar, samt af en viss rör

lighet föl' att lwnna intaga lämpliga positioner och lf1lt för

ändra desamma, simlie förlägr:as till vissa, för ett sådant för

svar företrärlesvis lämplir:a, farvatten. således föresloes, alt 

l\1edway-Ooden , hvarest de till Sheerness och Chatham hö

rande upplagde fartyg äro förlagde, siwlie tilldelas 2:ne Fl·e

gatter, Purtsmouth 2 Liniesl;epp och 4 Fregatter, Devonport 

2 Linieslwpp och 2 Fregatter, samt Pembrolw 2 Liniesliepp. 

Vid bPstämmandet af antalet af dessa Bloclisl;epp tjenade till 

rättelse, förutan de lohala resurserna af redan befintliGa eller 

nu föreslaGna landt-befästnincar, den af l{ommitteen antagne 

mening , utt ett så beslwffadt Linies!1epp skulle lwnna rniila 

sic med 5 af äfven de svfu·aste Ångfartyg. 
(Forts.) 

l G 



SOLIÖRMÖRK8LSEN DEN 28 JuLI 1851. 

Ett så ovanliv,t natur-phenomen, som en total Solförmör

kelse, kunde icl1e undgå att i mer än vanliv, grad väclw all

maona uppmarlisamheten. Öfverallt beredde man siv, till 

dess observerande med de m"r och mindre fulll;omliga lljelp

medel, som kunde del'!ill disponeras. J och för ändamå le t 

uppbyedes å Carlsl1roua [{ongl. Slirppsvarf ett provisionelt 

Observatorium, som försågs med ett Tranzit-instrument, upp

stäldt å en fullkomligt fast gråstens-pelare' för lidens noea 

bes tämmande, samt 3:ne andra pela1·e för tubernas uppställ-

ni ng. Professor Bond , ifrån Cnmbridge Observatori um 

Förenta stateroa, som var väntad till Carlslirona, anlände 

liliväl ej, men deremot ankom Professor Frih. von Feilitsch 

ifr5n Greifswald, för att observera de physislw företeelserna 

• vid förmörkelsen; för hvilliet ändamål en pelare uppläts till 

hans disposition, och de öfriga bPgge her:agnades af Kapten

Löjtnanten och f\idcl. C. B. Lilliehööl; och Premier-Löjtnant 

C. [{leman , som derå uppställde en Observatorium tillhöriv, 

samt en af P1·i h. F. Wrede benägd allemuad tub. ProfPssor 

von Feil ilsch mPdförde blott en van lig lerrester-ldliare al' 

45 mi llimeters öppnine och 48 centimeters focal distans för 

objektivet. Denna sednare var för st eld meJ ett, uti Ocnlar

diafragman fastsatt nät af lO på IJVarandra lodrLitt stående 

trådar, för beqvämare bedömande af stod PIL På linsels sii 

(ll·a sida upphängdes en Reanmurs tlterm ometer mNI svarlad 

kula ; denne var iudelad uti l;:dels gradr'r. På norra sidan 

voro upphiingda en vanliv, Reanmurs thermometer, indPlad 

i hela grader, samt -en Fahl'f:nhPits och en Celsii thermo 

metel·, äfvenled r s delade blott i IH'ia grader. En baromete r 

v~r uppsatt inut i Observa tion s-huset. {inder fiirmörliPlsen 
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blåste en frisk bramsegels-kultje af V.S.V. vind, med Idar 

ljusblå himmel, och nära nog undulationsfri lnft. Barometern 

stod högt, och var nära oförändr~d, men tycktes dock hafva 

benägenhet att stiga, under det. för mörlieisen var total, då 
äfven vinden labrade litet . Til ermomrter- observationerne, 

reducerade till grader Celsii, gifva följande resullater: 

N:r l. 

[(1. 3t 0111 20°,a 

5m 20,5 17, a 

lOm 20,.~ 17,3 

15111 20,o 17,t 
20m 

25m 

30111 

35m 

4011~ 

45111 

55 m 

4t om 
5m 

15m 

20m 

25m 
5t om 

15m 

20,o 

19,s 

19,3 

19,3 

IS,s 

18,3 

17,6 

17,o 

16,5 

15,s 

15,5 

15,5 

18,5 

19,4 

17' 1 

16,9 

16,6 

16,6 

16,5 

16,3 

l6,o 

16,o 

15,6 

15,a 

15,o 

15,o 

16,9 

17,9 

N:r 3. 

16° ,r 

15,6 

15,o 

15,o 

15,6 

16, r 

N:r 4 . 

J 7°,:1 

17,n 

16, a 

l6,o 

15,,o; 

15,s 

16,o 

16,s. 

Anm.: N:r l f{caumurs tilermometer med svarlad kula 

på husets sydsida. 

N:r 2 Reanmurs thermometer med osvartad lnlla 

på norra sidan i skugv,an. 

N:r 3 Fahrcnheits d:o d:o d:o. 

N:r 4 Celsii d:o d:o d:o. 

För tidens ·bestiimnnnde begagnades en chronometer, 

om h vars gång man försiilu·at sig, dels genom observerade 

meridian-passage1· af ett betydligt antal fix -s tjernor, del s 
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genom jemnförelser med ett å Observatorium befintlict pen

del-ur. 1\1. 3t 12m 455,s observerades månens första con

tact (immersion) med solen. Ljusfönninslwingen var rinr,a, 

tilldess månen kommit in på solsldfvan till nära hälften , då 

den arH!ars klart bia luften började autaea en i eröngrått 

sliiftande filrg, synnel'lip,ast i öster. Vid närmandet till total 

förmörkels e aftoe ljuse t lwstigare, ända till Id. !i t llim -!i35 ,s, 

då andra contacten inträf!'ade och förmöl'l":lsen blef total. 

Sl;ymp,lasen borttogas öp,onblicliligt ifrån, tuberna, och nu sår, 

man phenomenet i hela dess storhet. Hundtoml;rine dubbc l

sl;ifvan lyste den ' su !;a Il ade J(ronan med sitt milda, hvit

aktica sken , lilmand e en p,loria, sådan som målare pläga 

framställa omlil'inr; heleons liufvud. Dt-ss sl1en gick, radielt 

utstrålande, sf1 smånin eo m öfver i himmelens askfärgade 

duniiiare ljus. På ömse sidOI' syntes pinneterria Venus och 

Mercurius till niira lil;a afstånd derifrå n; Jupiter lyste 

med full glans nära södra l\leridianPn, och ett br tyd lict an

tal större fix-stjernor synles på åtsliilliga ställen af himme

len. Hvad som lillvål mest fängslade nppmärlisamheten var 

de märkvärdir;a lysande framsl;jutninp,ar (protuberanser), som 

nu helt tydligt visade sig, och sålunda hel<räftade rililigheten 

af deras observerande äfven vid förmörl;elsen år IS-!i2. Vid 

första anbliclien af tubens synfält, vid början af totala föl'

mörlielsen, visade sig en sådan vid dubbcl-sl,ifvans östra 

briidd , något ofvanföre den horizootela diametPI'n, och två 

andra vid vestra braelden, af hvillw den ena stod i rigtninr, 

af samma diameter och den andra n5eot derunder. Den 

ostliga var näslan ringformip, och syntes nära fri från den 

mörl1a sldfvan. Dc båda vestlip,a lilwade afrundade l;äglor, 

som stodo med sin breda basis på den mörlw briidden. 

Protuberansen ' 'id östra brådden försvann snart; deremot 

förslOI'ade sig de vid vesfra brådden betydligt. Den öfra 

antog sl;apnad cn af de båda främsta led erna på vensira han

dens peldlnger, liliasom om handeiJ varit dold baliom den 

mörlut sl1ifvan, och tin cret framslijutit , nedåt böjdt. Fiirg•·n 
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var ljus, cannin- ii n da till ca•·nat-1·öd; sedan följde nedunJe1· 

en smal, hvitalitie schatterinrr, hvilllen vid understa l<anten 

öfverp,icl1 i en blåaktig färp,. Dess storlek var uneefiirlir:en 

1
1
1 af soldinmeteru. Den andra af Je vestliga protuberan

serna hade söndrat sie ifrån den mörliil briidden; den syn

tes som en rosenröd rund llf1cl! uti glorian, skiljd från den 

mörka sliifvan. Hronans hvita ljus var något intensivare 

emellan mån skifvan och protuberansen. Omliring 30° nedom 

den första af dessa protuberanser hade en tredje bildat sie, 

och lilia !~ngt ifrån denna ännu en fjerde. Den öfre hade 

en högröd färg; den undre samma rosenröda färg som den 

öfversta. Beer,e voro olika, mindre än den öfversta, och 

den första af dem Iiiinade en flatt våe och den andra en 

afrundJd l;äela. 

Totala förmöi'kelsen varade 3m t5S,5 eller till ldoclwn 

4 ~ 17
111 

59
3

, a , då vestra solbrädden åtel' framträdde och 

lil;asom gaf nytt !if åt naturen. [(reaturen öfverp,åfvo sina 

h viloställen, som de sölit u u der totala förmörkelsen; foglarne 

började åter ll y(l a oml!ring, under det att Läderlapparne 

sl;yndade att skyla sig för det allt mer och mer bländande 

solljuset. slutlig en Id. 5t 15m 5-!i8 ,3 inträffade sista contacten 

(em ersion) emellan mån en och sol en, och allting hade åter 

sitt vanlisa utseende. 

Bland ial<ltap,elsr r und er totala förmörlwlsen må nämnas, 

att ansigts-fiirgen på i fria luften beuntliea personer blef af 

en hemsil grå färg, så att dess vanliga röda färgton alldeles 

förb lel;nade. Ibland blommor observerade man Ct·epis rubra 

sluta sig cirlia 2 timmar före förmörkelsens början ; Galen

dula pluvialis slöt sig vid fönnörlielsens början, och öppnade 

sia åter straxt efter dess slut, samt Glycine earalloides (Dia

Jelph) slöt sig undet· förmörl<else-period en *). 

*) Såsom tillägg i afseende på ofvan anfönlo obsorva tioucr å vä xter 
och djur, ha r Herr Apo~hekat·en B. A. Söclerström benäget med- · 
delat Red. följande iakttagelser : 

. ".lag hade sarnlnL Hera blommor af arter, som öppna och sluta sig 
pa hestämda Lid er, oc l1 placerat dessa i vaLlenglas i öppet fönstor 
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Ue af Profess or VOII b\:ilitst:IJ 5 ålsliillit;a f~II'(;Of ejorda 

iakttar:elser gåfvo ej tillkänna någon märldiB förändrinB i 

deras utseende; enelast papperet, på hvilket färgoroa vot·o 

åt vester, utsatta för solskenet. På dessa observerades ingen af

vikelse från deras vanliga förhållande, med undantag af CaJendula 

pluvialis, som ifrån vidöppen redan före kl. i 3 började samman

draga sig, stod nästan sluten till kl. ~ ö, då den började åter vidga 

sig, likval utan att fullkoml igt utbreda blomman, började ånyo sam

mandraga sig kl. ~ 6 samt var åter mer än halfsluten kl. ~- till 7." 

"En Orrtupp i bur höll sig stilla på sin pinne under förmörkel

sen, men då denm var slut, började han spisa med appetit." 

"'IJin Häst, ett lifligt djur, som aldrig försummar att lägga sig om 

nätterna, placerad i ett något mörkt stall, fodrades och försågs med 

underströ kl. 3, såsom om det varit afton, men lade sig icke, utan 

for tsatte att äta under mörkret." 

~En dresserad Doggtik, ovanligt from och vänlig, låg vid förmör

kelsens början utsträckt på golfvet i solskenet, men blef kl. ;j- Lill 4, 

då en dyster skymning började, misstänksam, så att hon först mor

rade , då en bekant person gick henne förbi, och skällde derefter 

vid en huset tillhörJude persons inträde - förhållanden hos henne 

alldeles ovanliga - kröp derefter uneler ett bord och blef der tyst 

stillaligg;wcle tills solen åter började skina, då hon återtog samma 

plats och ställning som före fenomenet." 

"Dufvorna sutt.o vid bö1jande skymning öfver fönstren , något 

purriga , slogo derefter, då skymningen tilltog, ned på gården och 

började tita , men tycktes , di\ den totala förmörkelsen hastigt nal

kades , skrämda eller öfverraskacle och tlögo , de gamla in i slaget, 

der de intaga sina nattplatser, de unga, bland hvilka ingen för till

fället hade vana att sitta ute om nätterna, åter upp på fönster

listerne. Då ljuset åter inträdt, var hela sk<1ran ånyo sysselsatt att 

spisa på g!lrden , hvarvid observerades, att hanname, som kl. 3 

ännu lågo på äggen, äfven voro ute och hononn deremot sakna

des, h vilka således aflöst de förra vid vanlig tid. Alla hade kl. 

~ till 7 intagit sina nattplatser." 

"Några i ett glas i litet fuktigt gräs sdmlacle Lysmask~ r lyste 

icke under förmörkelsen , men lyste deremo t starkt kl. 9, oaktadt 
morkret då var mindre ." 
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uppmälalle i smä ringar, antog eu gröngrå färg. Nämuue 

Professor haJe förut försöl;t att meJ lwnst framställa för

mörkelse-pilenomenet , på så sätt, att han förmörlwde sol

bi lden i en Heliostat, medelst en opak sldfva, och betrallfade 

företeelsen genom en tub. Härvid observerades rosenröda 

isolerade t:Liclwt· och blåröda protuberanser samt en lysande 

ring, som understundom delade sig i två eller Oera. Pheno

menet hade likv:il en annan l;aralder än det i naturen ob

serverade. Det hela torde emedlertid fiuna sin förklarinB 

uti ljusets brytninr; och dess deriBenom frambragta interfe

rens ; och !yc.has man blott väl reda natur-phenomen et, 

torde man snart nog med lwnst kunna framställa ett nära 

liknande. c. [(, 

Ehuru ljus-utsprången och de ljusa isolerade punliter, 

hvillw observeradPs vid den solförmörlielse, som egde rum 

den 2S sistlidne Juli, möjlicen äro utan sammanhang med 

de ej sällan inpå solsliifvan förekommande mörka fläcliar och 

ljnstl amm or, så torde det dock böra anmärkas, att den be

tydligaste protubrransen på solens vestra kant utgicli från 

grannslinpet af samma sliille, der en solfläcl< förelwm , och 

b viili en var solr•ns disc så nära, att elen sannolikt följande 

dagen blef osynliv,. Utom den omnämnda flaclieu och en 

mindre, intri\dande på skifvans östra kant, var 

nämnde dar: fhiclifri. Första contacts- pullliten 

sol -y tan 

inföll för 

Carlslirona, mycl1et nära elen punl\t af solens liant, som var 

den först omnämnda fläcl•en närmast, och i öBonblicket, som 

den sista strålen försvann, visade sig ocliså den yttersta de

len af det bornformigt höjda utspr§nget. Att detta syntes 

mig likna en bred i botten lysande remna eller fördjupning, 

hade måhända ej annat skäl för sig, än en för ögonblicket 

fattad subjektiv föreställning. 

Fläclwr förelwmma tidtals på solsldfvan, med en yta, 

månBdubbelt stiin·e än hela jordens. Ofta förändra de sig 
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till form och storlel;, och utvisa derig{'norn att härtiga !'e

volutioner föregå på solens yta; någon gång äro de under 

loppet af !lera veclwr oförändrade, och så besl;atfade !liicliar 

bafva utgjort de medel, bvarigenom solens egen rotation 

omkring sin axel blifvit märkbar, och lmnnat till tiosförlop

pet bestämmas. 

allmunhet synas fläclwrne, då oe äro mirlt på sol

ytan , och således visa sig till sin hela storlek och verliliga 

form, såsom en mörl1, ofta oregelbunoen fläck, omgifven af 

en asligrå rand. Man trodde i början att fliicl1arne voro 

berg, som tiotals up pstego genom solens ljus-atmosfer, och 

hvillias örver den varande toppar siwlie utgöra fläcl1arnes 

mörl1a l1ärna, och sluttningar den asl1p,rå infattninp,en. Ut

secnoet vid en lläclis framträngande på östra och försvin

nande på vestra l;anten motsäp,er doc!; denna förklarine , 

emedan den grå infattningen på den 5t solens rnedelpunlit 

eller rättare åt dess axel vända sidan frami10mmer sist och 

försvinner först; och motsatsen slit!lle ega rum, om fläckarne 

, voro genom ljus-ytan uppsti\:ande berg, hvars åtviinoa slutt

ningar borde framlwmma först och synas längst. 

På grund af det utseenoe, solfläcl!arne ega under deras 

skenbara vandring öfver solens yta, har den äldre Herschel, 

öl'ver fysislia beslialfc uheten af solen, framställt den hypu

thes, att dess innersta, fasta liärna är en mörl1 kropp, som 

nftrmast omgifves af ett medium eller atmosfer af mör'l! och 

molnartad beskaffenhet, hvarutöfver finnes elt annat genom

sllinligt och lll1'cild elastiskt ämuc, hvil11et håller den yt

tersta egentliga ljus- och värme-strålande Photos{e1'en på 

betydligt afstånd från den inre soll;roppen. Vid de häftiga 

rörelser och svallningar, som föregå i Phot osfere n, och livil

kas verlmingar cenomgå äfven de inre lar,rcn, bilda sig rem

nor och sprickor, livarigenom den inre mörka l1:irnan delvis 

blottas, och synes såsom Oa cliar genom Phutosferen. Pl~c

karnes grå infattnin g tillhör det mörlw, ruoluJI'tade ämnet, 
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som n:irmast omge1' solens inre J;5rna, och h viilien af detta 

i\mne hindras att belysas från l'hotosferen . 

Svårt torde dock blifva att, på grund af oen anförda 

hypothesen, föriiiara de vid totala förm,örlielsen flera gånger 

syn lir,a ljus-utsprången från solens Photosfer, hvillia denna 

eång tycl!aS bafva Visat sig större än vid någon föregående 

förmörl•else, så vidt man l1änner alt de blifvit observerade 

och besl1rifna. Med en vanlig l1ilwre voro de mycl\et väl 

märkbara, och personer hafva med blotta ögonen lwnnat 

se dem. 

Mörl1ret, under det solen var bortskymd, var ej djupare 

ute i det fria, än att man utan svårighet lmnde läsa i en 

bol•, trycl1t med temligen fina stilar. 
L. 



H v a rj e A a n d a. 

Nattsignaler. Franslia Rrgeringen har anbefallt att alla 
o ' 

privata Augfartyg slwla, lilwsom hittills statens, nattetid föra 

följande igenliäonings-tecl;en, uemligen: 

Till anlwrs: En lanterna, synlig kring hela horisonten. 

Under gång: En lnit eld å mast-toppen, 

en grön eld om styrbord, samt 

en röd eld om babord "'). 

Ele!rtro-magnetism. Tvenne rnekanici Ponc,;on och Cum

paret i Marseille hafva uppiiielit ett enl•elt siitt att mångfal

diga denna lu·aft, hvarir:enom de anse den lämplig att ersät

ta ångliraften. De iiro nu sysselsatte med förfärdigande af en 

vagn, h varå uppfinningen sliUll på försöli tillämpas. Bespara

de uoderhålls-lwstnader och utrymme, jemförelsevis mot äng-

' machineos, anses vara bland hufv-ud-fördelarne al densam-

ma. (Le Peuple de Marseille.) 

Guano-frakt. I ett föregående häfte äro förmånerne af 

denna fralit omnämnde. Såsom bevis på huru flitir;t de bör

jat anlitas, li<lll anföras, att den 9 sistlidne April 1(\go vid 

Chineha-öarue för lastning af guano: 

Engelslia fartyg. 65 om 33,867 tons. 
Amerikanslin 12 5,515 

" " llanseatislia . 6 
" 

2,152 
" Norska •' l 

" 
358 

" ll l• lgis!ia, Österriliislia, Dansiw och 

llolländslw l af b varje nation 4 
" 

2,180 
" 

Summa fartyg ss om 44,072 tons. 

') Se vidare härom sid. 77 af denna Tidskrifts föregående årgång. 

SAMMANDRAG AF 1TSKILLIGA Ko~; GL. BREF J FöRORDNI N

GAR} GENERAL-ORDER M. M., UTGÅNGNE FRÅN SJÖFÖH

SVARS-DEPARTEMENTET *). 

Den 12 Juni. !(. 13. IL M. har beviljat Selwnd-Löjlnant F. 

IL Dufva 2:ne års förlangning på den honom redan lrm

nade tjenstledighet, för att tjenslt.:öra vid Kejserliga Öster

riliiska Örlogsflottan. 

S. d. IL B. K. M. har befallt, att en gratifilwtion af 6 ifl&. 

a2 .tJ. B:ko slwll tilldelas bvardera af de afskedade Båts

männen vid Gottlands 1 :a l\oterines-Kompani N:r l O l Hans 

Bengtsson LPjdare och N:r 73 Johan .Johansson Grå. 

S. d. K. B. K. M. har· tillaet Selwnd-Löjtnanten vid Flottan 

Carl Gustaf Centervall den eftpr· befordrade Eril1 Odelstjerna 

ledip,blifna Selwnd-Löjtnants-lön i l:a Idassen, samt den 

efter C. G. Cent ervall le digblirna Selillnd-Löjtnants-lön i 

2:J Idassen åt Selmnd-Löjtnanten Svante Knut Peyron. 

S el. IL ll. IL M. har befallt, ölt lösen !ör· de frrllmagtPr 

och lwnstitutorialer, som vid Flottans statioller utfärdas, 

ic!;e ri\r af Selu·eteraren eller [\ontrasienr-ntcn bcriiJ,nas till 

högre belopp än som enligt förfaltninearne bör utg1\ för 

Resolutioner i allmän het. 

S. d. K. B. K. M. har beviljat Pastorn vid Flottans Slalion 

i StocldJOim F. G. Grönlund ett års tjenstledizhet, rälmad 

från den l Maj 1852. 

Den 14. Emhets-sliri fvelse nwd fiir ordnand en förElev erne vid 

Flottans 1\onslrnldions-korps Frih e1Te H. O. G. Cederström, 

J. G. Braune och H. A. Grahm att 1ara Undrr-Konslruk-

*) :\ Lskillig3 Förordni ngar, Generai - 0 1·dt•r m. m. , som hli fvit ur detLa 
sarnm3ndrag uteslutne, åter!innas i föregi\encle häfte. 



220 

tön'!' vid Flottans !(onstruldions-korps, med åtnjutande af 

de förmåner, Stat och Författningar medgifva. 

Deo 18. r<. B. !{. M. har förordnat, att D. R. Bagee skall 

tills vidare bestrida Varfs-Kommissarie-tjensten vid Flot

tans station i Carlskrona. 

Den 5 Juli. IL D. IL \VI. har tillåtit, alt profskjutninG får 

er:a rum med 24 st. Perkussions-bomber, för att utröna, 

huruvida antiindnings-apparaten försämras r:enom liinerc 

tids förvarande i förrftdet. 

Den 2 Juni. G. O. !(. i\1. har beviljat Chefen för Yeslra 

Lots- Distrilitet, l(ommendör-Kaplen C. Malmborg 2 måna

ders tjenstledighet för att sl<öta sin helsa. 

Den 3. G. O. IL lVI. har befallt, alt Artilleri-Exercis-siwlan 

sl;all sommartiden förtilegas ombord på Kasern- eller Exer

cis-Fregatten, samt att sl;jutninv, med Dombl<anoner och 

l<astning med Mörsare sl;all vexelvis, h vartannat år, före

tar:as, för att bibringa nödig öfninr: vid handterandd af 

ladJade Domher samt deras användande till sl<jutning och 

kastninG, och an vandes för detta rwdamå l dertill passande 

fartyg, hvill;et förlöjes i lämplig n! hamn, och förses metl 

besättning från Exercis-Frct;atten. 

s. d. G. O. K. M. har beviljat Sclwnd-Löjtnanten vid Flot-

tan P. T. Nordwall 3 års tjenstlcdighet, för att på Svensl;a 

llandelsfartyr: idka utrii;Ps sjöfart. 

s. J. G. O. K. M. har befallt, att Prcmier-Löjtnunt<>n vid 

Flottan C. J. A. Slwgman slwll under innevarande års som

mar biträda Astronomie-Professorn Selander vid afslutao

det af Lappska gradmalnings-arbetena, Inarvid han !;om

mer att åtnjuta den derföre siirsldlt bestämda rese- och 

t rak ta ments-ersättning. 

s. d. G. O. [(. l\1. hal' beviljat Und er-Löj tnanten vit! Flot-

lans Nel<anislw lwrps ll. Ahlbaum G m5nadl'rs permission, 

lör att såsom 13efälhafvare å Ånp,fartyr: till 1\ysslaud öfver-
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föra i\tsl;illiea vid ~lotala ~lelwniska Vcrl;stad förfärdieade 

arbeten. 

Den 4. G. O. [(. M. har beviljat l{ommP.ndör-l(aplenPn vid 

Flottan och Hiddaren J. Il. Riiö l månads tjcnslledichet, 

för att å utril;es ort begacna bad och sl.öla sin helsa. 

Den G. G. O. [(. ~1. har befallt, att då Örloesf;11·tye efter 

slutad exercis-expedition hemlwmma till Carlsl,rona, slwla 

de, innan afmönstringen, af 13efiilliafvande AnliraiPn inspPI;

teras, h varvid exercis med srr: el, rundhult, l, anoner, bålar 

m. m. sl;all utföras. Proto!wll föres ölvcr den ordning 

och full sliiildighet, med h vilken exercisen utföres, san1t 

den tid, som dertill åtgått. Detaljerad rapport öfver för

rältad inspelilion in sä nd1•s till Chefen för Sjöförsvars-De

partementet. 

Den 13. G. O. f{. M. liar· befa llt , att I(orvetten Lar;E"rhjt IJ;e 

slwll, då den ftterlwmmit till Carlsirrona och blifYil af 13e

fiilhafvande Amiralen inspelilerad, Piltlast afmönsii'as, samt 

förblifver upptaldad och Iiiareöres till sin förestående Yin

ter-e xpedi t i on. 

s. d. G. O. Från och med instundande Juli m;'\narl äro 

Premier-Löjtnant J. E. ElmHn samt Sel;und-Löjtnanterue 

A. J. Afzelius och Friherre B. O. Stackelberg placerade pft 

Stocld10lms station af Hongl. Maj:ts Flotta . 

Den 17. G. O. [{. i\'1. har beviljat Selillnd-Löjtnanl Grefve 

M. Lewrnhaupt 3 milnaders tjenstledighet, för att inom 

rikl't st<öta sin helsa. 

S. d. G. O. Kapten- Löjtnant O. Törnsten lwmmenderas 

som Chef på Post-Ångfartyget Nordstjeruan, med b<fäl och 

mansl;ap, utgörande tillsammans 2G man. 

Den 19. G. O. K. M. har beviljat Öfversten 1id Flottans 

Mel;anisl<a lwrps F. Blom 2 månaders tjenstledip,hrt, för 

att i vetenslwpliBt hänseende företaga en utrikes resa. 

s. d. G. O. IL M. har faststalit mod ell till !{~mmarladd-

ninGs-cevar för Flottan. 
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l>en 2~l. r.. O. [{. M. har beviljat l\lajoren vid Fiollans 

~ld•an i s l;a korps C. A. Olivecrooa 2 månaders permission, 

rör att å utrikes ort sl•öta sio br isa. 

Den 26. G. O. l\. M. hat· till5tit, all Ånefartygel Gyll'e får 

från och med den 16 instundande Juli bee<~enas oml<ring 

s dagar i och för Båtsmäns tt·ansporteraode. 

[)en 27. G. o. [{. M. har beviljat Premier-Löjtnanten vid 

Flottan A. Pettersen 3 månaders tjenstlediehet, för att 

föra Ängfartyg å inrikr·s hamnar. 

s. d. G. O. K. M. h;11. bevi ljat Lots-Direktören, l(ommendöt• 

G. E. Luntlstedt 2 månatlers tjenstlediehet, för att inom 

ril; e t sl•öta sin helsa. 

s. d. G. o. !(. M. har befallt, att Kommendör-Kapten en 

och Riddaren R. V. Brec libore skall förestå Lots-Direlilörs

Emb etct under Lots-Direlitören, Kommendör Lundsleelis 

t j e n s t1 e d i g h e t. 

Den s Juli. G. O. K. M. har bevi lj at r<ommendör-IIaptenen 

och Hideluren A. Råfelt 2 månaders tjenslledighet, ridmnd 

från pågående Rilismötes slut. 

s. d. G. o. K. \Yl. har beviljat Premier-Löjtnanten Friherre 

Th. A. Lagerheim 3 månadt·rs prolongation å dess den l 

instundande Augusti tilländalupne permission. 

Den 15. G. O. IL M. har beviljat Sekund-Löjtnant C. l-1. 

Thelander 2:ne års proloneation å dess inneharvande per

mission. 

Den 18. G. o. IL 1\'I. har beviljat Kaptenen och Riddaren 

c. E. Engelhart tjenstledighet till i medio af Augusti, för 

att vistas i Stocld10lm. 

Den 25. G. O. [{. M. hat• hcl' iljut Selmnd-Löjtnant C. G. 

Lindmark 3 års tjenstledighct att ingå i Enge!sli örlogs

tj enst. 
Den 31. G. O. K. M. har beviljat Selwnd-Löjtnant C. C. 

Nordquist 3 års tjenslledir;het, för att som Befälhafvare å 

svenskt Handelsfartye idka in- och utrikes sjöfart. 
-·-----

(; e n e i' a l- O r d e r. 
(Cartskt·ona Station.) 

K. M. har i Nåder tilldelat Silfver-medaljen för tapper

het i Lllt ftt Snidaten vid IO:e Komp . af Kong!. Marin-l{rr;:t 

s. A. Blomqvist, som under Dansiw Armeens fiilttåg 1849 

ätlagalau t mannamod samt blif1·it såracl. (D en 5 Ju li.) 

Besättnings-lista för Fregatten Eugenie under förestfiende 

18 mfinaders exped iti on: Chef: Kommendör-[(aptenen och 

1\ idd. Virein; Selwnd: [{apten-Löjtnant J. B. Klt·man ; lwm

mend. Officrrare: Premier-Löjtnantcrne O. Trägårdit, C. A. 

Sundin, Grelve A. Cronstedt, C .. 1. SliO{pnan, Seliund-Löjt

nanterne C. A. Fries, N. A. Fischer·slröm och E. Theorcll ; 

Officerare till exe rcis: Seliund-Löjtnanterne IL O. Bah m och 

Frih. C. A. Fallienberg; Extra Kadetter 4 ; Under-OIIicerare 

1 !J; L;il<are 1 ; P rest l ; Proviaut-Förvaltare I ; [landtver·

kare 7 ; Gemensliap 2!JI). Summa 340. 

Besättnines-lista för Horve/len Lagerbjel/re: Chef: [(ap

tenen och !Udd. C. Engelhart; Selrond: [(apten-Löjtnanten 

och Rid d. Lar:erslråle; lwmmend. Ofticer: Premier-Löjtnanten 

och Rid d. Adlf•rsparre ; Offleerare till exercis: Seliund-Löjt

nantern e O. E. Wallin, O. Laeerhel'ff, Grefre G. O. Hård h, 

A. F. Ral11nn, A. H. F. v. Sydow, E. J. Cronstrand, J. F. 

Thorss ell och G. N. E. Bratt; Extra Kadetter och Konstruli

lio ns-Eiever 4 ; Under-Orftcerare 12; Liilwre 1 ; Proviant

Förval tare J; flandll'<'t'liare 4; Gt•me nslwp 107. Summa 140. 

(Den 30 Juli.) 

(Stockholms Sta/ion.) 

~liirsare - fartvp,ct Slungaren, som utrustas till 20 clac-nrs 

expHlition, erhåll<'r följande bPiäl och besiHlnine: Chef: 
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Selwnd-Löjtnant Rudbecl1; medkommend. Ofllcer: sekund

Löjtnant Hård ; Under-Officer l ; Kaoonierer och Båtsmän 

20. (Den 14 Juli.) Medlwmmenderade Under-Offleerare 2. 

Summa 25. (Den 19 Juli.) 

Fö1·iimlringm· inom Ifongl. Mr<j:ts Flotta. 

A(s!wd: 

K. l\'1. har under den 23 Juli, uppå derom gjord underd. 

ansöl1an, i Nåder entledigat f. d. stats-Rådet, Befälharvande 

Amiralen vid Flottans station i Carlsilrona, !{ontre-Amiralen, 

Kommendören med St. IL af IL S. O. Friherre Gyllengranat 

från ofvanberörde Befälharvande Amirals-Embete, med för

klarande af Dess Nådiga vä lbehaff öfver Kontre-Amiralens 

dervid gjorda trogna tjenster och städse ådagalagda nit. 

Rättelse : 

[ föregående Häfte sid. 183 rad. 9 står godlwt läs god~r t;, 




