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>5cdan Physiographiska Sällskapet i Lund sökt

undanrödja de hinder, som föranledt dess overk-

saiiihet under en längre tid, och beslutit, att tills

vidare de afhandlingar, som der föreläsas, men

hvilkas fullständiga tryckning, bristande tillgån-

gar förbjuda, skulle åtminstone i korta utdrag år-

ligen utgifvas, öppnades första sammankomsten d.

19 April 1822 af Sällskapets för året valde ord-

förande Biskopen Pro-Cancelleren m. m. Hrr D:r

F a x e, med ett tal, hvaruti Prof. R e 1 2 i i förtjen-

ster om Naturvetenskaperne i korthet utvecklades.

Professor Nilsson uppläste dercfter

:

Utkast till en Geologisk beskrifning öfver

Skåne*

i;sta Stycket: Skånska jorden i allmänhet; dess

form och omkrets; de omgifvande hafvens in-

flytande på dess bildning. Östersjön fordom

insjö; vattenminskning i Östersjön.

Förf. börjar med en allmän öfversigt af Skå-

nes yta och omkrets, samt gör en jemförelse mel-

lan landets närvarande och fordna sannolika ut-

A



seende. — Skåne, liksom hvarje annat land, som

hufvudsakligen består af lösa jordarter, blir små-

ningom mera jemnt; dess höjder blifva mindre

höga, dess dalar mindre djupa. Dess insjöar och

floder minskas småningom af de nedfallande lösa

jordpartiklarna De igenväxa slutligen. — De

starka strömdragen i Östersjön och sundet å ena

sidan, samt landets hårdare bergarter å den, an-

dra, äro, i Förfis tanka, de två mot hvarandra

verkande krafter, som bestämt Skånes närvaran-

de omkrets och gränsor. Bevis derpå tagas af

landets kuster och deras olika bergarters olika

motstånd mot hafvets inkräktningar.

Att Östersjön fordom varit en insjö, hvars

yta låg mycket högre än hafvets, söker Förf. att

med många skäl bevisa. Han har, på åtskilliga

ställen i grannskapet af Östersjön, anmärkt spå-

ren efter denna insjös fordna strand. Ofvanför

Carlshamn, nära staden, bland gneisbergen vid

hafvet, finnas på sluttningarne vågrätt liggande

reflar af klappersten (Geschiebe) på en betydlig

höjd (hvilken Förf. dock ej haft tillfälle att mä-

ta) öfver Östersjöns närvarande yta. Dylika fin-

nas äfven på sluttningarne af den dalsträckning,

som från Östersjön förbi Åhus, Christianstad, Öne-

sta, o. s. v. stryker in åt landet. På sidan af
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Balsberget ser man dem ock. Sädatia finnas på

oräkneliga ställen i dessa trakter. Att de utvisa

Östersjöns fordna strand, tror Förf. hvar och en

skall finna, som närmare granskar dem. — Öster-

sjön kunde ej hafva en så hög niveau utan att

vara insjö. I denna kastade sig, liksom ännu sker,'

oräkneliga strömmar; men dessa voro foidom

större än nu ; insjöar och strömmar aftaga små-

ningom. Dessa strömmar ökade hastigt, genom'

någon ovanlig naturhändelse, Östersjöns vatten-

massa och förorsakade att den till hafvet sökte

sig större utlopp genom de lösare jordlagren. —
Att strömmen, som verkat på Skånes stränder,

kommit uppifrån Östersjön, tror Förf. att: man

tydligt kan se af sjelfva strändernas beskaffenhet

och conturer, äfven om de blott betraktas på

kartan. Nästan alla deras vikar och bukter, än-

da till slutet af sundet, äro vända uppåt mot

Östersjön; och dessa måste vara vända åt det

håll, hvarifrån strömmen kommit. Samma feno-

men visa de Danska kusterna. Ön Hvens form

lemnar äfven bevis härför. På södra sidan, der

strömmen stött emot, har den verkat starkast. Ön

är der hög och kusten brant. På norra sidan

deremot är den låg och långslutt. Bergarter, som

varit lägrade der Östersjön brutit sig fram, hafva

med strömmen blifvit förda åt norra delen af
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sundet och Kattegatt, och finnas der strödda vid

stränderne, t. e. krita, flinta, bernsten, o. s. v. —
Från samma katastrof, (som inträffat sedan lan-

det fått sin närvarande organiska verld, men dock

före vår historia), härleder FÖrf. tillkomsten af

de märkvärdiga, höga grus- och stenvallar, som

finnas vid kusten af Östersjön nära sundet t. e.

vid Skåreskansar. Under dessa vallar, som tyd-

ligen äro uppkastade af Östersjöns vatten, finnes

bränntorf, tillkommen af växter, hvilka alla till-

hört sött vatten och sumpiga ställen af landet.

Bottnen under denna torf, h\ilken ligger djupare än

den bredvidvarande hafsytan, hestår af hvitmossa.

Bornholms bergarter äro alldeles identiska

med Skånes, och Öfvergångs- samt flötz-bergar-

terne ligga der lägrade på samma sida af urber-

get som hos oss.

Att Skåne fordom stått i oafbrutet samman-

hang med Europas stora continent, tror Förf.,

äfven af zoologiska skäl. Flera djurarter, som dels

fordom lefvat, dels ännu lefva i Tyskland, o. s. v.

hafva äfven fordom lefvat i Skåne, men aldrig i

de nordligare provinserne, hvarfore de ej genom

Finland, kring Botniska viken kunnat komma hit,

t. e. Vildsvin (Se Nilssons Skandin. Fauna I. p.

3i5.); Bison-Oxen (de gamla Germanernes Wi-



sent. Se Lied der Nibelung. v. 3761. — Skand.

Fauna p. 253.) ; Uroxen {Ure Lied d. Nib. —
Fauna p. zffi). —

Förf. menar att Östersjöns yta, från sin förd-

na höjd, endast småningom, genom de deri fal-

lande flodernas aftagande, kan sänka sig till full-

komlig niveau med verldshafvet. — Ännu i Ada-

mi Bnmensis tid var Skåne en ö, endast genom

en smal landtunga (terraj brachium) samman-

hängande med Sverige, (Se De situ Daniae Cap.

2
1 4). — Till och med ännu i dag är strömmen

i sundet mycket starkare från Östersjön åt nord-

sjön, än i motsatt rigtning. Ja, äfven under nord-

vestlig vind, då ytan af vattnet synes drifva inåt

Östersjön, märker man under ytan en stark ström

ät motsatta hållet. — Häri menar Förf. att or-

saken ligger till den länge observerade vatten-

minskningen i Östersjön. Han kan icke förlika sig

med den åsigt att sjelfva Landet skulle smånin-

gom och reguliert höja sig.

Den a6 April fortsatte Prof. Nilson samma Af-

handiing :

z:dra Stycket: Skånes urberg; deras natur och

rigtning. öfvergängstrakten ; dess sträckning,

bergarter och petrifikater. Flötzbergcn; deras

joetrifikater. — Kalktuff. Tor/mossar.



Skåne har flera, mer eller mindre afbrutna,

granitartade urbergskedjor, hvilka alla hafva sin

rigtning ungefar från N. V. åt S. O. eller ver-

tikalt mot stora fjällryggens. Äfven de mindre

urbergsnöjderne i Skåne visa benägenhet till sam-

ma direktion. De flesta och betydligaste vatten-

dragen hafva den följaktligen äfven. — Den full-

ständigaste af nämnde bergskedjor, och som bör

läggas till grund för provinsens geologiska under-

sökning, är den så kallade Södra Åsen, hvilken

kan anses börja med Kullaberg, fortsätta sig i

Linnerodsasen och slutas med den ås, som fram-

går förbi Degeberga och Magiehem, samt vid

Östersjön blir betäckt af sand. — Stenshufvud

slutar en dylik, men mindre, granitartad urbergs-

ås med samma rigtning. Romeleklint är högsta

punkten af en ännu sydligare urbergskedja af

samma direktion.

Skånes Öfvergångstrakt finnes vid södra si-

dan om förstnämnda urbergsås, ända från Öster-

sjön och under största delen af dess längd genom

provinsen. Denna 4rakt har således samma sträck-

ning' som nämnde ås, eller dess bergarters allmän-

na strykningslinia är i S. O. och N. V. — Dess

bredd är störst i sydöstra delen af landet och

aftager betydligt åt nordvest. Dess bergarter äro

hufvudsakligen :
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i) Qvartzartad hård Sandsten. Denna före-

kommer isynnerhet i sydöstra trakterna af Skåne,

i Albo, Järesta och Färs Härader. Äfven i Torna

Härad t. e. vid Hardeberga, Fogelsång, o. s. v.

Den utgör vanligen underbädden för de andra öf-

vergångs-bergarterne. Han uppstår på talrika

ställen blottad öfver jordytan. Någon gång bildar

han mindre bergåsar med samma rigtning som de

nämnda urbergsåsarne. Mellan Bonderum och El-

jaröd i Albo Härad framstryker en sådan sand-

stensås från N. V. åt S. O. Denna bergart tyc-

kes i ålder närma sig till urbergen, på hvilkas si-

dor han ornedelbarligen lägrat sig. Deri träffas

aldrig petrifikater, och ofta liknar han fullkom-

ligt kornig Qvartz. Vid Gladsax finnes deri Bly-

glans och Flusspath.

i) Öfvergångshalk. Äfven denna bergart fö-

rekommer endast vid södra sidan af nämnde ur-

bergskedja, och hvilar, åtminstone på några stäl-

len, der han blifvit genomslagen, omedelbarligen

pa Sandstenen ; men han tyckes hafva en ännu

vidsträcktare utbredning äp denna. Dess största

utsträckning har samma direktion som urbergs-

åsen, från Östersjöns strand i Järesta och Ingelsta

Härader, till Köstånga i Onsjö Härad, hvilket är

den nordligaste punkt i provinsen der Förf. märkt

denna bergart. Han äger här icke den svar la
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fiirg, som vanligen utmärker honom i Skåne, utan

han är här mera hlekgrå. Dess utbredning från

urbergskedjan är ganska ansenlig, isynnerhet i

landets sydöstra trakter. Dess höjd öfver hafvet

är aldrig betydlig ; dess lager nästan vågrätt, och

nedanför GislÖf i Järesta Härad ser man det med

obetydlig lutning åt S. utskjuta i hafvet och för-

svinna under dess yta. — Denna kalk utmär-

ker sig genom sina Orthoceratiter och Entomo-

strakiter, hvilka nästan allestädes deri förekomma.

Vid Bjerröds Ladugård och vid Kärrby träffar

man deri äfven .Koraller, Enkriniter, Anomiter

m. m.

3) Alunskiffev. Denna bergart förekommer

blott fläcktals, med föga utbredning, men betyd-

lig mägtighet. Hittills funnen i lager blott vid An-

drarum och vid stranden på Esperöds ägor nära

Kivik. Utmärker sig genom flera arter Entomo-

strakiter o. s. v.

4) Gravackeskiffer och Lerskiffer, med och

utan petrifikater, förekommer i lager på mång-

faldiga ställen, dels hos kalken, som han betäcker,

dels i trakter der ingen kalk blifvit funnen. I

allmänhet intager väl denna bergart samma trak-

ter af landet, som öfvergångskalken ; men han

finnes ännu längre åt N. V. vid södra sidan om
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den nämnde urbergsåsen. Förf. tror sig hafva, på

några ställen, i Gråvackcskiffern funnit spår till

aftryck af vegetabilier ; men hittills ej nog tyd-

liga för att bestämmas.

5) Grönsten eller Trapp förekommer van-

ligen i gångar i föregående bergarter. Sådana

Grönstensgångar träffas på flera ställen, t. e. vid

Röstånga, Kunga o. s. v. Ej sällan äro de skif-

ferarter, bvari grönstensgången legat, upplösta

oeh förstörda, då Grönstenen, som bättre mot-

stått elementernes inflytelser, står blottad och hö-

jer sig, stundom betydligt nog, öfver den omgif-

vande jordytan. Sådana träffas i nämnde trakter

med en direktion i IV. O. och S. V. , eller verti-

kalt mot öfvergångsbergens strykningslinia. En
sådan gång tror Förf. äfven den GrÖnstensås va-

ra, som framstryker Ö. om Bollerup.

FlÖtzbergen i Skåne höra till de yngsta län-

karne af denna formation. De kunna delas i Skif-

fersviten och Kalksviten. Till den förra räknar

Förf. Flotz-Sandstenen och vissa i provinsen fö-

rekommande Lerflötzar. Flotz-Sandstenen inne~

håller växtpetrihkater af ormbunkar, rörväxter

och löfträd m. in. ; stundom upptager den äfven

stenkol mellan sina lager. Öfver denna formations-

svit, som förekommer i midten och i nordvestra
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delarnc af provinsen, har Förf. föresatt sig att

framdeles åt Sällskapet lemna fullständigare un-

derrättelser.

Flotzkalksviten i Skåne hörer till den stora

kritformationen. Den innehåller öfver allt djur-

petrifikater och utgöres på några ställen helt och

hållet af dem. — Liksom äfvergångskalken cha-

rakteriseras af Orthoceratiter och har derfore blif-

vit kallad Orthoceratitkalk ; så charakteriseras vår

Skånska FlÖtzkalk af Beletnniter och kunde der-

fore kallas Belemnitkalk. Dessa petrifikater finnas

i alla dess artförändringar, ehuru olika de för

öfrigt äro både till utseende och de flesta andra

deri förekommande petrifikater. Äfven förekom-

ma deri spår efter vertebrata djur t. e. fisktän-

der. Denna formations artförändringar äro:

i) Snäckhalk eller en sammangyttring af

Musslor, Koraller, Echiniter m. m. a) vid Igna-

berga i W. Göinge Härad. Snäckgyttringen tyc-

kes här hvila på sluttningen af en urbergsås, i

innersta viken af den förutnämnda dalsträcknin-

gen. Man skall på flera stållen hafva arbetat la-

gret till mer än ioo fots djup, utan att någon-

städes hafva hunnit bottnen deraf. Det består

helt och hållet af mer eller mindre sönderkrossa-

de Skaldjur, Koraller o. s. v. — b) vid Balsberg.
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Äfvcji här livilar Snäckkalken på sluttningen af

en urbcrgshäll. — Denna samma bildning, som

isynnerhet utmärker sig. genom Ostrea diluviana,

Lin. med fl. Ostraciter, träffas äfven tätt ofvanför

Carlshamn bland urbergen. — i) Sandhaltig kalk-

sten (Grön Sand) afvexlande med floar af samma

beståndsdelar men i form af Sand, förekommer

vid Svenstorp, Köpinge, Glämminge. Spar till den-

na formation finnes äfven i trakten vid Kivik,

m. m. — Petrifikaterne deri, på de förstnämnde

ställen, äro ganska talrika. Dessa bestå af a)

Musslor med eller utan tandad cardo : Anomiter,

Pectiniter, Mytiliter, Ostraciter, Arcaciter m. m.

Stundom finnas caviteteme i dem belagda med

vackra qvartzkrystaller. — b) Enskaliga och en-

rummiga Snäckor : Turbiniter, Trochiter. m. fl. —
c) Mångrummiga Snäckor, t. e. Belemniter, en stor

Ammonitart af ungefär en aln i diameter. — d)

Mundelar af något Sepieartadt djur, sannolikt in-

vånaren af nämnde Ammonit. Dessutom förekom-

ma Madreporiter, Dentaliter m. m. äfven Fisk-

tänder. Förf. har också deri funnit ett ben af nå-

got större vertebreradt hafsdjur.

3) Den flintförande kritan vid Torp, Lim-*

hamn, Tullstorp (i Sallerups socken, der kritan

förekommer renast och finast, samt flintan svart

och genomskinlig). -*-* Detta lager har fordom
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sträckt sig mycket längre in åt landet, än nu.

Kalken ar upplöst, flintan och petrifikaterne lig-

ga qvar, strödda öfver fälten.

Bland yngre, till den närvarande verldsperi-

oden hörande bildningar i Skåne, nämner Förf.

isynnerhet: i) Ett Tuffkalk-lager vid Benesta

på gränsen mellan Ingelsta och Herresta Hära-

der, beläget på sluttningen af den dal, hvari ån

framgår. Denna kalk är ofta stalaktitisk. Deri

förekomma ymnigt blad och frukt af Bok, Sälg,

Björk, med flera i grannskapet ännu växande träd.

Man har äfven deri funnit ben af vildsvin och

horn af Hjort. Förf. anser det förtjena uppmärk-

samhet, såsom bidragande till upplysning om det-

ta lagers tillkomst, att alla de Snäckor som deri

förekomma äro Landsnäckor, neml. -arter af Sldg.

tena Helix, Bulimus, Clausilia, Summa m. m.

2) Torfmossbilningen. Landet har ymnig till-

gång på torfmossar, isynnerhet i dess södra trak-

ter. Dessa ha fordom varit insjöar eller utvidg-

ningar af floder. De fossila organiska alster, som

deri förekomma, äro : De Söttvattens Snäckor och

Musslor, som ännu finnas lefvande i provinsen :

Ben af Fiskar, men sparsamt : Ben af Päggande

djur som ännu lefva i landet t. ex. af Hjortar,
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Rådjur o. s. v. : Ben af Däggdjur som nu mera

icke finnas i provinsen t. e. Bäfrar, Vildsvin, El-

gar, Renar. Bison- och Ur-Oxar.

Den 7 Maj uppläste Professor Nilsson: Un-

derrättelse om ett slags Hvalfisk, som blif-

vit fångad i sundet nära Landskrona ; jem-

te allmänna anmärkningar hörande till Ce-

taceernes Ordning.

Så snart underrättelsen kom till Lund att en

Rvalfisk blifvit dödad nära Landskrona , reste

Förf. genast dit i sällskap med Acad:s Ritmästa-

re. Djuret var likväl då redan sönderhugget och

således till afritning och yttre beskrifning otjen-

ligt. Icke heller kunde inelfvorne undersökas,

då de redan öfvergått till förrutnelse. Endast ske-

lettet var således för Zoologen interessant, hvar-

före anstalt gjordes att få det till Academiens

Museum. Djuret befanns tillhöra den art som i

Förfs Skand. Fauna I. p. 404. kallas Hyperoodon

borealis. Det var en Hona af 26 § fots längd. Dess

späck gaf vid pass 7 tunnor trän. Djuret hade

strandat på en sandbank ett stycke från kusten,

troligen under jagten efter någon fiskstim. (Man

hade, vid denna tid, fått mycket sill i sundet). —
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Då sjön småningom föll, kunde djuret ej komma

löst, utan dödades med båtshakar och yxor af

Fiskrarne från ett nära vid beläget fiskläge.

Förf. föredrog denna djurarts naturalhisto-

ria, så vida den hittills är bekant, hvarefter han

lemnade allmänna åsigter Öfver hela den Djur-

ordning, hvartill denna art hörer. Till slut om-

talades de fossila ben af Hvalfiskar, som hittills

blifvit funna hos oss.

Den 21 Maj föreläste Adjuncten Fries : an-

märkningar o/ver ett vetenskapligt Vext-Sy-

stems construction.

Förf. fastade sig vid striden emellan naturli-

ga och artificiella systemer. Han ansåg dessa be-

nämningar mindre riktiga och striden ofta föras

om obestämda namn. Hvarje system måste vara

mer eller mindre grundadt i naturen ; det blir

alltid artificielt till dess yttre form. Naturen, som

icke erkänner våra indelningar, alla konstens verk,

är ett gigantiskt helt, af hvilket likväl vi endast

kunna uppfatta det enskilda och hoplänka det så-

som något söndersplittradt. En annan skillnad

ligger i de principer, från hvilka de utgå ; de

artificielle fästa sig endast vid naturalstrens yttre



form och namn (praktiske); det naturliga (ve-

tenskapliga) söker tillika uppfatta deras inre "vä-

sende, skapa ett helt af de spridda resultaten

och lemna en klar öfversigt af vetenskapen och

dess särskilte delar.

Ett sådant år naturvetenskapens ideal. Hvad

man eger under namn af Ordines naturales i Vext-

riket äro dyrbara materialier till ett sådant ; men

icke något System ; ty utan allmän princip menar

Förf. gifves icke något system, likasom utan ide'er

ingen vetenskap. Men icke trodde Förf. att det just

derföre skulle hvila blott på ett enda organ el-

ler dess betraktande ur en enda synpunkt ; då det

just bör uppfatta alla och ur enhetsprincipen ut-

veckla deras utbildning ur hvarandra och förhål-

lande till hvarandra; icke en gång af Em-

bryo eller fröets öfriga delar ensamme erhålles

något System mindre artificielt, men väl mera

osäkert och godtycko underkastadt än Sexual-

systemet. På sådan väg trodde Förf. att det icke

stod att finna.

Systemer äro vanligen petrificater af veten-

skapen på den punkt den stod då Systemet bil-

dades, som utesluta alla väsentliga förbättringar,

som främmande utväxter; men utvecklingen af

ett vetenskapligt, såsom tillika det sökande, måste
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kunna fortlöpa i oändelighet. Men äfven detta,

nar det åskådligt främställes, måste antaga en be-

stämd yttre form d. v. s. blifva artificiett. Då

blott ide'er äro eviga ; men inga former, de för-

ras jordiska omklädnad, kunna evigt blifva be-

ståndande, så måste äfven ett vetenskapligt Sy-

stem under vetenskapens framskridande i sig in-

nefatta frön till sin pånyttfödelse. Bet är all-

mänt bekant, att vetenskapernes epocher och re-

volutioner beräknas efter framstegen i deras form,

ty deras materia är antingen alltid den samma

eller en byggnad, bvaruppå erfarenheten dag från

dag lägger en sten. Men h varje förändring i for-

men kan icke vara godtycklig; den måste hvila

på en högre idees seger. Dessa Systems fiender

äro principlöshet, som endast kan fatta formerne

såsom det väsentliga (nubem pro Junone), och

hvaraf följer förkärlek för det för hand varande,

men föråldrade ; och hugskott, ehuru sinrika, som

blott söka det omogna nya, d. v. s. sanningen

strider mot godtycklig dikt och individuel öfver-

tygelse.

Förf. ansåg dem hafva orätt, som vilja för-

kasta alla bestämda former — som anse hvarje

försök till constructionen af ett vetenskapligt Vext-

system omöjligt förr än man upptäckt alla vext-

iormer till ock med utdöda ; man skulle då al-
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drig kunna construera ef t filosofiskt system, eme-

dan man icke kan integrera all möjelig erfaren-

het ; icke det Chemiska Mineral-systemet, derför

att man ej analyserat alla Mineralier; annat är

construetionen, annat fullandningen i minsta de-

talj. Den förra leder till den sednare. Icke bö-

ra vi förkasta det sanna och sköna, som år var

egendom, derför att det i en annan tid skall fram-

träda under renare och till en del mera fullän-

dade former.

Den af Förf. framställda enhets princip, fi ån

hvilken ett vetenskapligt Natur-System utgår, är

att ett och samma lif genomströmmar hela naturen

och vttrar sig i de olika fenomenerrte efter samma

eviga lagar. Systemet bör faktikst uppvisa detta ena

lifvets eller väsendets uppenbarelse ö£vcv allt o. s. v.

Från enhet utgår naturen i motsättning, uti

sträfvande åt olika directioner
(
polaritet ). Af

hvarje sådan motsättning uppkommer motsatta

krafter, motsatta organer, motsatta afdelningar.

Hvarje indelning, som ej skall vara godtycklig,

måste hvila på en sådan motsättning i naturen.

Hvarje afdelning betraktas såsom en ide'; och un-

derdelas efter samma grunder, hvargång någon ny

motsättning (ny ide) tillkommer. Förf. afbandlar

derefter läran om organernes utveckling urhvaran-

B
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dra, om motsättningen utaf nutrition* och fruc-

tifications organerne ; huru örtståndets delar åter-

komma i blomman uti inverterad ordning o. s. v.

Genom tillkomsten af hvarje ny motsättning,

ny organ, bildas en ny sfer, hvaruti de föregåen-

de sferer förekomma i en högre grad af utveck-

ling ; ty naturen betraktad som en uppenbarelse

för oss under städse olika former är i sig alltid

den samma eller verkar efter samma eviga lagar,

så att hvarje lägre blir subordinerad (ej upphäf-

ven af) den högre, som tillkommer.

Det som beror af samma högre princip, men
i

afviker i de underordnade, eller öfverensstämmer

i de vigtigaste delar, men afviker i de tillfällige

kallas afftnt (beslägtadt
) ; det innefattas inom

samma sfer eller utvecklingsgrad, liksom Salter,

som hafva samma bas men en olika syra. Analogt

åter är en motsvarande gestalt, som återkommer

i^ en annan Sfer d. v. s. som är bildad efter sam-

ma lägre typ, men afviker i de vigtigaste princi-

per eller öfverenskommer i det tillfälliga och af-

viker i det väsentliga, likt isomorpha crystallér,

som hafva en olika sammansättning, men hvars

lika cristallform utmärker likartade förhållanden

emellan elementerne. Ty just deruti måste enhe-

ten röja sig i naturfenomerne, att den lånar dem
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motsvarigheter, återspeglar och symboliserar det

ena i det andra.

Om Vi efter dessa grundsatser söka att för

vårt begrepp framställa naturens System (efter

våra närvarande kunskaper om den samma), är

derföre alldeles icke sagt, att vi vilja smida na-

turen sjelf i dessa trånga, med mathematisk con-

sequens utförda, former ; vi erkänna gerna att de

blott äro ungefärliga och det så mycket heldre,

som de till följe af naturens beskaffenhet på pap-

peret aldrig kunna blifva annat än en bild af

Systemet (det Oändliga) och icke Systemet sjelf

(eller det Oändliga sjelf). Förf. var förvissad, att

man under denna construction lättare kunde ana

naturens omfattliga System, än i det vanliga prin-

ciplösa adapterandet af familjerne. Han ansåg det

ej otillbörligt, att göra sig en bild af det oand-

liga, så vida man ej betraktar den (Systemernes

form) som en idol

!

Efter dessa reflexioner, visar Författa-

ren , att ehuru han ansåg noggranna under-

sökningar af vexternas minsta delar af högsta

vigt, vore det likväl föga berömvärdt, att för

hvarje afvikande character bilda nya familjer.

Mera förtjenstfullt ansåg han att förena de redan

förhandvarande uti naturlige grupper. Till de af
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den store Botanisten Decandolle bland Dicotyle-

donece anförda, föreslog Förf. att tillägga följande:

SEMINIFLORjE (eller Gynanthae, Germini-

floras, Ovariiflorae &c.).

Char. ess.: Corolla epigyna.

DESCR. Calyx exiguus, obsoletus 1. tantum

universalis. Corolla epigyna. Stamina definita,

plerumque 5. Stylus simplex 1. duplex. Ovarium

unicum inferum. Semen i — 2, raro plura. Flo-

res hermaphroditi L abortu tantum polygami.

Ordines & familiae (in statu quo) :

Ord. I. C0MP0SI17E. L.

fam. 1. Corymbiferae.

fam. 2. Cichoriaceae. 1. potius Oppositif. Linn. ?

fam. 3. Cynarocephalae.

fam. 4* Dipsaceae.

Ord. IT. STELLATJE. L.

fam. 1. Mitchellea?.

fam. 2. Rubiaceae.

fam. 3. Cinchonaceae.

fam. 4* Guettardacese.

Ord. III. UMBELLlFLORyE. L.

fam. 1. Eryngiaceae. Fries.

fam. 2. Bupleureae. Spreng.

fam. 3. Umbellatae.

fam. 4- Araliace*.
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Ord. IV. sarmentaceä:.

fam. i. Valerianex\

fain. 2. Caprifoiiaceae.

fam. 3. 4* Hedera, — Cornus, Sambucus &c.

Professor Agardh om groningen af Equisetym.

Sedan Förf. genomgått de olika meningar

inan, anda ifrån Bauhins tid till Hedwigs och Köl-

venters, haft om reproduetionsorganerne hos de vex-

ter, sorn föras till detta slägte, samt "visat att man

efter dessa sistnämdes misslyckade försök att brin-

ga de organer till groning, som man till slut an-

såg för frön, ännu var i samma ovisshet, som fö-

re dem; sökte han att visa vigten så väl i syste-

matiskt som physiologiskt hänseende af att kom-

ma till något säkert- resultat härutinnan, sedan

nästan alla de öfriga familjerna bland acotyledo-

ner och pseudocotyledoner, i detta afseendc voro

mer och mindre bekante. lian omtalade derefter

de försök han gjort med Equisetum prettense, livar-

vid det lyckats honom att bringa det gröna stof-

tet, som inneslutes i de små coni*ke hylsorna af

axen, till gronin--. Han sådde detta stoft de sista

dagarne af sistledne April, i flera krukor^ som \>nn

behandlade olika, gaf dem nemligen olika jordmoii,
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olika solljus, och olika vattn. Af dessa grodde

stoftet blott uti en, som var fylld af humusrik

jord oeh det först den 10 Maji ; och uti en an-

nan fylld af sand omkring 8 dagar derefter. Det

gröna frökornet delade sig i 2 flikar, hvarifrån

utvexte uppåt en grön trådlik articulerad con-

fervlik kropp, och nedåt en eller flera små ofär-

gade rottrådar. — Nya dylika confervlika krop-

par utvcxte vid basen af den första och hopvex-

te dermed, samt utgåfvo särskiita likdanade rottrå-

dar. — Det besynnerligaste dervid var, att dessa

icke vidare förändrade sig, eller syntes vilja öf-

vergå till form af en Equisetum, utan fortforo

att vexa såsom conferver. Att det dock ej kun-

nat vara conferver, söker Förf. att visa dels af

den försigtighet, hvarmed han vid försöket bemö-

dat sig att gå till väga, dels deraf att de utsköto

rottrådar, som icke conferverne hafva. — Han

sökte häfva denna besynnerlighet igenom jemfö-

relsen med andra cryptogamers groning. Mossor-

ne bilda i deras groning först en conferva, och Orm-

bunkarne en hepatica, hvilka vegetera en obestämd

tid, innan de utveckla deras hufvudform. En så-

dan intermediaire form tror Författaren Conferva

ntuscicola Schrad., velutina och umbrosa Dilhv.

vara, äfvensom alla de conferver,hvilka utom deras

confervtrådar tillika hafva ordentliga rötter.- Den
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är en recapitulation af en lägre vextform, som en

fullkomligare vext genomgår, och hvilken ar till

fortvarandet obestämd. Den synes svara emot larf-

tiliståndet hos djuren, såsom då insekten måste ge-

nomlöpa den lägre formen af mask, och grodan

af fisk innan hon kan inträda i sitt fullkomligare

tillstånd.

(Denna afhandling är meddelad K. Veten-

skaps Academien i Paris, och tryckes i Mémoires

du Musée ä'histoire Naturelle de Paris).

Den 4 Junii : Prof. EngestrÖm föreläste en af-

handling :

Om $ordytans Medeltemperaturers beroende af

Latituden.

Att minskningen uti Jordytans Medeltempe-

raturer, ifrån Equatorn åt Polen, beror af Sol-

strålarnes olika inflytande vid olika latituder, har

af de Naturkunnige länge varit anadt. Halleys,

von Wolfs, Mairans och Eulers försök att på den-

na förutsättning grunda en beräkning af.de näm-

da förändringar, visa tillräck ligen hvarest man

sökt deras orsaker. Förf. vidrörde i korthet des-

sa försök for att kunna uppgifva anledningarne

till deras misslyckande, bland hvilka Förf. isyn-

nerhet räknade den omständighet, att nian for

ifrågavarande fall icke valt rätta utvägen till me-
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deltemperaturens mätande. Man trodde sig neml.

för en bestämd ort finna den uti Arithmetiska me-

deltalet af samma orts under en längre tid ob-

serverade lufttemperaturer, hvilka, såsom underka-

stade beständiga förändringar, härledande sig från

en nästan otalig mängd särskilta och till en stor

del okände anledningar, förmodligen aldrig kunna

sammanfattas inom en mathematisk formel. Här-

igenom blef det nödigt att taga omständigheter i

betraktande, som egentligen icke tillhöra föreva-

rande ämne, hvaraf också calculen blef vidlyfti-

gare än detta fordrar, och resultatet någon gång

rakt motsatt mot livad det borde vara a).

Förf. anförde derefter de för beräkningen af

Jordytans medeltemperaturer hitintill uppgifna

fornrfer, alla grundade på den af Tob. Mayer

gjorda anmärkning att medeltemperaturen är störst

under Equatorn och minst under Polen, samt

följaktligen alla så beskaffade att de admittera bå-

de Maximum och Minimum; neml. då iTZ lati-

tuden, hvars medeltemperatur ~
t, TZZ medel-

temperaturen under Equatorn, och m — en con-

a) Euler erhöll efter högst vidlyftiga calculer Jord-

ytans , lägsta temperatur vid midnattsstunden

under Equatorn. Comra. Acad. Petrop. Tom.
IX. P . 98.
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stant cocfTicient som genom försök mas le till vär-

- de bestammas : «

tZZm-\-m Gos. 2 /, som år Mayers formel b).

t~T— »Sin*/, — — Kirvvans — c).

t—m Cos 2 * /?

*= w Cos* /
*' d»Aubuissöns — d).

Alla dessa formler, livilka nära ö'fveren»stäm-

ma med observationerna, och deribland företrä-

desvis Kirvvans, sakna hrtintill aprioriskt bevis, så

vida icke ett sådant för sista formeln skulle vara

meddeladt uti d'Aubuissons år 1806 utkomna Af-

handling, hvilken Förf. icke ägt tillfälle att råd-

fråga. Förf. bar derföre haft till föremål att

lcmna ett sådant, i hvilket afscende han betrak-

tat ämnet ifrån den synpunkt, att medeltempera-

turen bör sökas uti ett så djupt från Jordytan

beläget lager, att det icke är blottställdt för som-

marvärmans eller vinterköldens ornederbara in-

ily lande, utan att genom dessas ömsesidiga tem-

pererande verkan på hvarandra i de öfra lagren,

en constant temperatur kan i det förstnämda äga

rum.

b) J. H. Laifaberts Pyrometrie. Berl, 1779, p. 344.

c) Estiraate of the temperature of difler. Latitu-

des. Lond. 1787» p« 18.

cl) Traité de Géognosie. Paris 1819, I: /
t 2§.
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Af detta antagande är en naturlig följd, att

nian för problemets upplösning måste föreställa

sig en Medelsol, hvilken, lik Astronomernas, stän-

digt uppehåller sig på Equatorn, neml. på en

Equator som icke i afseende på ytan, utan i af-

seende på medeltemperaturen delar klotet i lika

hälfter. Att dömma så väl efter Solens längre

vistande i norra än i södra hemisferen, som efter

den större utsträckningen af fast land på förra än

på senare stället, borde Equatorn för Jordytans

medeltemperaturer vara belägen i den förra. Förf.

har särskilt undersökt denna omständighet på det

sätt, att han först beräknat läget för denna Equa-

tor efter Solens längre vistande i ena än i andra

hemisferen, då han funnit samma läge infalla vid

i°I2'i4// 57, och sedan efter Passadvindarnes

gränser, då det infaller vid 3° So' allt nordl. la-

titud; men uti intetdera fallet har han häraf

rönt någon fördelaktig verkan på resultatet. För-

fattaren är derföre böjd för den tanken, att för-

utnämda omständigheter, som så mäktigt verka på

den lättrörligare luften, sakna allt inflytande på

de nära under Jordytan belägna lager, och att

således det af Aepinus uppifna förehållande mel-

lan norra och södra hemisferens medelvärma

~i4:i3, eller det af Prevost m ii .-9, icke gäl-

ler för den temperatur, hvarom här är fråga. Ock-
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så bekräftas Förf:s förmodan sä väl af von Hum-

boldt e)
;
och af Perrins observationer på liafsvatt-

nets temperatur f), enligt hvilka föga skillnad

finnes i detta hänseende under lika latituder mel-

lan båda hemisfererna ; som af en jenjförelse mel-

lan Cooks, la Pcyrouscs, Dalrymples och Mar-

chands dagböcker g), hvilka visa att, om södra

hemisferens somrar äro kallare, dess vintrar der-

emot äro varmare än den norras, åtminstone till

4o° latitud. Medeltemperaturernas Sol och Astro-

nomernas Medelsol komma således att i allt af-

seende blifva lika.

Efter dessa förutsättningar visar Förf. att

Jordytans medeltemperatur, så vida den är fram-

kallad ensamt af Solens inflytande, måste vara i

direct förhållande till verksamheten af dennas

strålar, d. v. s. till dessas relativa mängd och till

den kraft med hvilken de anstöta Jordytan. Om
således temperaturerna ~ T och £, anstötnings-

krafterna ~ K och k, och Solljusets intensite-

ZZZ / och i, respective, samt anfallsvinkeln ZZiyj

så är

«) De distributione g«ogr. plantarum. Paris. 1817. p.

85 — 86.

f) GiHi. Ann. XIX. 4{ 7 .

g) Irish. Tiansact. VIII: 420. Scc.
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rxt — Kl: kl

men K:k — i : Sin. y^

och I -.i ^T i : Sin. y h)

;

derföre T:£ — i : Sin 2 «y. ((p)

Förf. betraktar derefter Jordytan anstött af

särskilta solstrålar, hvarvid den till en början

antages fullkomligen sferisk, samt sedermera el-

liptico-sferoidisk. Då man i båda fallen före-

ställer sig en Section genom Jordens medelpunkt,

och kallar det ställe på Sectionens periferi, hvar-

på en Solstråle faller, L, Medelpunkten C, So-

len S, samt drager räta linierne LC, LS, SC,

och en tangent LT till punkten L som råkar li-

men SC uti T, samt en från L mot SC vinkelrät

linea LA', så blir a LCS — latituden för L~U
A SLT — anfallsvinkeln ~ <y ?

och följande rc-

resultater erhållas, neml.

For förra fallet. Emedan linierna SL och

SC, för ringhetens skull af den vinkel hvilken de

h) Då neml. alla sådana quantiteter bortkastas som

icke uppgå till af den antagna enhe-
iooooooo

ten, samt Sectionslinien uti fytan af en Stråi-

kon, skuren genom Axeln, anses parallel med
Axeln, för ringhetens skull af den vinkel, hvil-

ken de omfatta.
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omfatta, kunna anses parallela ; är a SL T —
~ a LTC— a CLA, eller y ±z latitudens com-

plement och Sin 7 — Gos /. Insattes detta värde

uti Analogien ((p)j fås

t ~T Cos* /,

som är d'Aubuissons formel, och hvilken lätt för-

vandlas uti

tzzz m*\-m Cos. 2 /,

som är Mayers.

For senare fallet. Här antages halfva större

Axeln ~ 1, halfva mindre Axeln ZZb och linien

LA ~y. Enligt Ellipsens natur är LT —

= ^j/(Tang* / + É4 )). Vidare är

LT.LA rrSin. tot. : Sin LTC

rj lX(Tang*/+^4) , yzZ\ : Sin y, och

1

Sin y 1=3

zm-i*.
hvilket värde, insatt uti Analogien ((p) , gifver

*= -
.

—;**« 1 + Cos. 2/

/ Tång. M^ t
i^i-(i4)Cos 2 /»

Som denna formel är alltför ovig för beräknin-

gar, ansågs nödigt att förvandla den uti en annan,
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af mera handterbarhet ; i h vilken afsigt, uti sist

erhållna Mcmbrum aequationis, sättes i »p tA a

i—

&

4
: /3 och Cos2/m:Ä:, hvarigenom fås

— SS r-CS- HP« **£* - *
T^4 fl— /3a; a a* a*

fl
4

uti hvilken Serie största möjliga värdet for tre-

dje termen är o°(X) C (neml. då / o eller då me-

deltemperaturen sökes för ett ställe under eller

nära Equatorn, men eljest betydligen mindre).

Men denna quantitet faller inom gränserna for

vanliga observations fel, hvarföre också tredje ter-

men, jemte alla de följande, tryggt kan bortka-

stas. Till följe häraf blir :

rl'
4

j. 2Th4 r i
*fi Cos. i l ZZZ

ggg L_J i — -J. Sin* /.

(i-*.fc4)* (i+fc4)*

Till bestämmande af värdet för b antages af-

plattningen ZTZo,oo324 af Equators radie, såsom

den efter jemförelse mellan pendellängds obser-

vationer ocli 'de noggrannaste gradmätningar san-

nolikaste. Härigenom erhålles &=: 0,99676, och

t Z=Z 0,99673344 . . t— 0,9999577 T Sin* /.
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Värdet för T fas således genom en enda saker

* -temperatur-observation på ett ställe, hvars lati-

tud ar noggrant känd. Förf. har dertill valt de

observationer, som med yttersta sorgfällighet blif-

vit anställde uti källor och brunnar i London i),

äfven af den anledning att stället är beläget så

nära hafsytan ; hvarigenom erhållits

*=28°oi245— 28°io3o7 Sin*/,

uti hvilken equations senare membrum förra ter-

men utmärker medelperaturen under Equatorn,

och senare den correction hvilken för en annan

ort deruti bör vidtagas.

Denna formel är tydligen af lika natur med

Kirwans förut åberopade, och skiljer sig der-

ifrån endast i anseende till värdet för constan-

terne k).

Efter meddelandet af bifogade Tabell såsom

prof på formelns användbarhet, anmärkte FÖrf.

i ) Londons medeltemperatur är på detta sätt fun-

nen ~ io° 8, och dess latitud är ~ 5i<> 3o'.

k.) Till dessas bestämmande fordras för Kirwans for-

mel tvenne observationer. Väljes härtill obser-

vationen af io°8 i London vidSiOSo' latitud,

och af 6° 8 vid 6o<> latitud å Norrigcs vestra

i.ust; blir TZZ28°6i3-]5 och mZZ 290085, samt

* — 280 61375 — 290085 Sin* l
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att endast sådana ställens temperaturer kunna

denefter beräknas, livilka icke äro belägne till

synnerlig höjd öfver hafsytan, och hvarest inga

främmande inflytanden väiia förändring. Att

åter uppställa en theorie för medeltemperatu-

rens aftagande med höjdens öfver hafsytan till-

växt ,
dertill fordras en mängd observationer

,

till hvilkas anställande Förf. ännu icke haft

tillfälle.

Tabell öfver särskilta or ters Medelh?mperaturer.

Observerad Beräknad
Ortens namn Latitud Jord-Te m- Jord - Tem-

perat. peratur, i

Pari* 48° 5o' 11O7 12O09

London 5i°3o' io°8 1008

Cork 1 5i°>4' io°6 io°6
Dublin 53°2i* S? 9°9

Erniskoo 54048' C3 9°3
Bellycastle 55"*»' 8«9 9006
Sölvesborg 56°?.' 8°6 8° 68

Warberg 5706' O 8°a
Söderköping 58°25'

V"
7 5 .

7O6

Nyköping 58^5' 705
Cbristianstad 58°i2' 7°7
Stockholm 5y° 2 o' :

°5 7°22
Upsala 59

° 52' C°5 1)

Ö°o
6° 99

Molde 6a°42' 508

Vestra kusten
af Norrige. 60O0' 6©8 6<>9

1) Sandvikskällan, som är bland de beständigaste

källor omkring Upsala, bar ofta visat G°8. Se Vet-

tensk. Acad:s Handl. för 1809 p. 208.
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Observatör Hill [föreläste en Afhandling om

Electro-Magnetismen \

Han tillkännager sig, for mer än ett är se-

dan, hafva repeterat Örsteds förstkungjorde

försök, med ett enkelt par plåtar, och dervid

erhållit samma resultat. I brist på stör-

re Galvanisk apparat har Författaren för-

sökt att magnetisera med vanlig Electriserma-

schin/ och funnit detta ej lyckas så väl genom

Electriska strömmen tagen directe från condu-

cteurerne, som från en (äfven mindre) laddflaska.

Genom att lägga stålstumpar kring urladdaren,

kunde han beqvämt undersöka lagarne för ma-

gnetismens fördelning kring Electriska ledarn. På

detta sätt har han repeterat Aragos försök att

magnetisera, genom att leda urladdarn i skruf,

än åt höger, än åt venster kring stålet, och fun-»

nit dervid liksom han polernes läge ombytt. Det

samma fann Förf. ock hända, när stålnålen vreds

i olika skrufvar kring urladdarn. Desse fenomen

hade Förf. företagit sig att analysera, genom att

lägga små stålstumpar i åtskillige directioner på

ledarn, hvars form på mångfaldigt sätt blifvit

varierad. Dervid hände alltid, att när flere så-

dane stumpar lågo under åtskillige vinklar på

samma sida af ledarn, fingo de andar deraf, som

C
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läeo närmast samma tant af ledarn, samma pol.

Och i allmänhet genom jemfö rande af polernes

läge på åtskillige sidor af ledarn (när t. ex. den-

ne var en mångsidig prisma), märktes intet spår

af näsrot bestämdt antal M. poler i ledarn, utan

af dessa försök har han blifvit förd till följande

reglor för Magnetismens yttring kring el. le-

darn :

^* M (d. ä. NP, eller M \ jordens SP.)

rör sig åt höger kring *J« E ström

— venster — E - -

jPf rör sig åt venster kring £« E
höger kring — E

och anses härvid höger som något *J« , venster

som — j så kunna desse reglorne sammanfattas i

den enda : Lika teckn ge *J« , olika — . Denna i

reglorne uttalade M. s rörelse, tillkommer ensamt

M i det på ledarn lagda orörliga stålet, men i

den fritt sväfvande magnetnålen i granskapet

af galvaniska ledarn, följer naturligtsvis stålet,

som äger den, med. — Delar el. ledarn sig i

flere grenar, så föregår i hvarje af dem en lik-

artad ström : och på hvar och en af dem kan

föregående reglor användas. — Med tillhjelp af

desse reglor, förklarade Förf. alla hittills ohser-
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Terade fenomen, så vid ui laddarn, som Ga Ivan i-

ska ledarn»

Sedan Förf. sålunda sökt utreda det qualita-

va, skred han till den vida svårare undersök-

ningen af det quantitativa :

Resultaten deraf voro :

i) Ett slag parallelt med en magnetnål, söker

att upphäfva dess magnetism ; dock ju sva-

gare, ju längre den är derifrån.

2) Ett slag snedt förbi en stålnål, magnetise-

rar den starkt i förhållande till sinus för

den vinkel den gör med ledarns medellinea;

således den vinkelrätt liggande starkast.

3) Är stålnålen ett stycke från ledarn, så af-

tar väl magnetiserande kraften, men olika

mycket, efter som mellanliggande kroppen är

god isolator till. Är denne en fullkomlig le-

dare, så är verkan vid alla afstånd lika, fast

i det hela mycket mindre än på sjelfva ur-

laddarn, om den förre är mycket stor.

4) Magnetismen fås alldeles oberoende af jor-

dens magnetism.

5) Olika långa nålar laggde tvärs ledarn få

polerne närmast ledarns bräddar, och samma

intensitet.
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Den i och 4 regien rätta i någon mån de

äldres reglor i den vägen.

Den i:sta förde Förf. snart till en method

att borttaga magnetismen ur stålnålar: det sker,

när ett lagom starkt (intensivt, och stort i pro-

portion mot nålens storlek) slag föres rakt ige-

nom nålen, som sjelf bör vara rak och läggas i

rät linea, (på •§ I. afstånd) mellan bägge tille-

darne, som äro något tillspetsade. För att ej

jorden åter må under tiden magnetisera dem,

kunna nålarne läggas i M. Ost och Vest. Säkrast

är, att bruka flere slag af en mindre flaska, eme-

dan ett för starkt ombyter nålens polaritet. (Den-

na afhandling är till en del tryckt i Schweiggers

Journal N. R. B. 4. H. 3.)

Den a Julii uppläste Professor Agardh en af-

handling om Ruppia Maritima.

Efter allmänna anmärkningar öfver denna

interessanta vext, samt dess slägte och den fa-

millj, hvartill den hör, anmärker Förf. 2:ne

särskilta former deraf, hvilka båda finnas vid vå-

ra kuster, och af Förf. sålunda bestämmas:
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i. Ruppia maritima brevirosiris foliis subula-

tis, capsulis brevissime pediccllatis, (pedicellis

vix capsula longioribus) rhombeo-obliquis

cuspidato-acutis.

i. Ruppia maritima rosiraia, foliis linearibus,

capsulis longissime pedicellatis umbellatis ova-

tis, rostro clongato oblique bifido.

\

Adjunct Retzius upplåste en Notice om några

nya föreningar af Kol, Svafvel och Väte, funna

af Drr Zeise i Köpenhamn.

Adjuncten Hylandkr uppläste anmärkningar

rörande Skandinavernes utflyttningar och isyn-

nerhet dem, som skedde till det Nordliga

Frankrike.

Förf. sökte dervid visa, att den olikhet, som

rådde emellan de trenne Skandinaviska hufvud-

folken icke var någon grundskilnad, och att den

till och med första seklerne efter de små stater-

nes förening till trenne Konungariken icke var

betydligare, ån att Vikingarne från det ena Nor-

diska landet gjorde dem från de andra sällskap

på sina tåg och icke skydde den i de hemsök!

a

ländcrne bäst kända benämning. Några af* df
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förnämsta orsakerne till utflyttningar från Nor-

den fann lian i landets läge, Skandinavernas mång-

gifte, fruktbarheten bos deras qvinnor och miss-

förhållande mellan folkmängd och besittningar.

Härtill kommo politiska tillståndet hemma i landet

och hågen för äfventyr, som frambragte Nordens

romantiska tid. —
; De vanligaste namn , som

Skandinaviska Vikingarne erhöllo af Franske Chro-

nographer, äro Northmanni och JDanu Båda be-

tyda oftast Nordiska Män i allmänhet, hvilket

Förf. ansåg så mycket mindre underligt, som sjclf-

va Norrmannen i äldre tider kallade sitt språk

Donsk tunga. Med säkerhet trodde han sig kun-

na antaga, att både Danskar, Norrmän och Sven-

skar deltogo i resorne till Frankrike, ehuru de

sistnämnde utan tvifvel utgjort minsta antalet.

Deras närvaro bevises likväl både af Hariulphus

och Gesta Dominorum Ambaziensium. — Anfal-

len, på Frankrike underlättades genom dess mån-

floder, på h vilka Vikingarne inträngde djupt i

landet, understödde af regeringens svaghet och

affällige Franker, som förenade sig med Rikets

fiender. Desse valde städerne till hufvudsäten,

dit de församlade sina byten; eller ock upp-

byggde de hyddor och förskansade dem med jord -

vallar. De härjade och plågade Frankrike på

det rysligast--, tills Kollo i början af ic:de seklet
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fick Normandiet i förlåining. — Trenne hufvud*

orsaker anfördes till Normannernes införlifvande

i deras nya land : Qvinnor, Präster och Författ-

ningen. Be andra Germaniska folkslag, hvilka

nedsatte sig i forna Romerska väldet, komnio

stamvis, Norniannerne deremot, som sjömän, kun~

de endast till obetydligt antal medföra qvinnor

och barn. De nödsakades alltså ingå giften i

Frankrike och bildade derigenom ett slägte, som

i andra ledet redan icke ägde Norraena till mo-

dersmål. Presterskapet var, åtminstone i bör-

jan, uteslutande Frankiskt och behöfdes ständigt

af de med Franska formerne ännu ovana Nor-

manner. Författningen blcf feodalism och hof-

vet i Rouen bildades efter Konungens och de an-

dra stora Vasallers. Ännu bibehöllo dock Nor-

mannerne någon förbindelse med Nordboarne. De

mottogo dem som vänner och landsmän och be-

gagnade ej sällan deras njetp mot Frankerhes in-

trång. Icke destomindrc försvann snart en allmän-

nare kännedom af Nordens språk i Normandiet; de

bevis häremot, som man skulle kunna hämta af

ortnamn med Nordiskt utseende, som der ännu

finnas, trodde Förf. vara af mindre vigt, såsom

endast gällande om den förste, namngifvande "Ko-

lonisten, och då dessutom många af dessa namn

lika väl eller bättre kunna härledas ur Tvska
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dialectcr. «— Det Nordiska elementet i Normanner-

nes lagstifning, var, efter Förf. tanka, icke bety-

dande. Emedlertid fann han svårt, om icke omöj-

ligt, att i Goulumieren skilja det lilla Nordiska

från det ofri ga Frankiska och Anglosaxiska,

jemte senare tillägg af Hertigarne. Det, hvari

JNormannernes ursprung klarast framträdde, var

den tapperhet, hvarmed de kämpade uti England

och Italien, så väl som i det heliga landet. De

gingo segrande fram och Wilhelm Eröfrarns ord

hos Wace bekräftades allt mer och mer :

Cheualier sont preu & vaillant /

Par totes terres conque'rant.

Såsom härefter Academiska ferier inträffade,

sammanträdde Sällskapet icke förr än den 8

October, då Adjuncten B.abbc'n uppläste : en af-

handling Öfver Humus.

Humus utgör en närmare beståndsdel i jord-

ytan, men har ett yngre organiskt ursprung och

bildas oupphörligt genom fÖrmultning af organi-

ska qvarlefvor. Förf. visar att detta ämne, som

på Svenska kallas egentlig mull eller mylla, ut-

göres af fyra särskilta formförändringar, hvaraf

den första kallas mi/lle, den andra, mullextract
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den tredje wulloxid, och den fjerde Kol. De gam-

la benämningarne, x wulljord och svartmylla, an-

vandas, der jordmonerna förtjena dessa namn.

Egentliga mullen år jordens hufvudsakligaste

näringsämne för växterna, och isynnerhet behöfva

de detta ämne under frösättningen ; men ehuru

oumbärligt för bibehållandet af de fullkomligare

växterna, äro dock vatten och luft ännu nödiga-

re ; ty om växterna hafva aldrig så stort öfver-

ilod på mull, så dö de likväl snart, *pm de sakna

de senare, och aldrahastigast, i brist af alnio-

sferisk luft. Mullen är ofta förenad med främ-

mande ämnen, som ej funnos i grundblandningen,

hvaraf den uppkommit. Sådana ämnen äro mer

eller mindre. skadeliga för vegetationen. Till de

skadeligare höra syror. Men naturen har orga-

niserat vissa växter så, att de företrädesvis trif-

vas på sur mulljord, till ex. starrgräsen m. fl.

— Syrorna kunna göras overksamma genom kalk

ni. m.

Förf. visar att Bränntorfven har samma upp-

rinnelse, som mullen, men är mindre fullkom-

ligt förtnultnad och mera kolhaltig, samt fatti-

gare på quäfve och väte ; en följd af, att den

bildats på sumpiga ställen och således utan fri

beröring med atmosferiska luften.
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Vid egentlig förmultning förenar sig luftens

syre med multnande kroppens kol och bortgår

såsom kolsvregas in. m. Vid torfbildningen äger

kolsyrans daning föga ,
rum; härvid sker orga-

niska lemningarnes ofullkomliga förmultning en-

samt, genom deras grundämnens inbördes verkan,

så att vätet i grundblandningen småningom för-

enar sig med syret till vatten, under det en an-

nan del väte ingår förening med kol till kolbun-

den vätgas. Uti egentliga myllan är organiska

strukturen fullkomligt upplöst, i torfven är den

alltid till någon grad bibehållen.

Enligt hittills antagna åsigter, skulle de full-

komligare växterne, såsom sädesarterne, ej sätta

frön, med mindre jorden, i hvilken d& vegetera-

de, innehöll humus ; men enligt försök, anställ-

da af Författarn och Professor Agardh som-

rarne 1817 och 181 8, synes denna sats tåla be-

tydliga modificationer.

Adjuncten Bjetzitjs uppläste en undersökning

af ett okändt Mineral frän Eide, en afFäroarne.

80,8 Gran, som sönderdelades med saltsyra,

visade sig innehålla följande beståndsdelar

:
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K i ^eljord — 39,525

Lerjord — 1 5,2oo

Kalkjord — 6,457

Vatten — i8,6G4

Jernoxyd smittad \

af Manganoxyd '
o,o4o

Obcstämdt Alkali —
• Detta Alkali, som erhölls i förening med

saltsyra, sedan jordarterne pä vanligt sätt blif-

vit utfällde, och den saltsyrade Ammoniaken ge-

nom glödgning blifvit bortjagad, kunde ej i an-

seende till den ringa quantiteten framställas iso-

leradt, och såsom sådant bestämmas till mängd

och egenskaper.

Det saltsyrade saltet krysta lliserade i färg-

lösa cuber vid en sakta afdunstning, drog med

lätthet till sig vatten ur luften och deliquescera-

dc
7
var nästan olösligt i alkohol, decrepiterade

som koksalt, men flöt som vatten vid brun glödg-

ning. Länge och starkt glödgadt, förflygtigades

det till en del, och det återstående reagerade

starkt alkaliskt på gurkmeje- och rodnadt Lack-

muspapper ; men mindre kännbart på Fembocks

-

papper — Det glödgade saltet löstes utan åter-

stod i vatten. — En lösning af saltet blandad

med lösningar «f Kali, Kolsyradt Kali, Oxal.s\-
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rad Ammoniak, Vinsyra och saltsyrad Platina-

oxyd visade ingen reaction.

En liten del af saltet öfVergjöts med svaf-

velsyra och glödgades, hvarvid erhölls ett salt,

som var ganska strängsmält, men lättlöst i vat-

ten. Brist på tillgång af Mineralet har hittills

hindrat Författarn att fortsätta denna af honom

sjelf for ofullständig förklarade undersökning; så

att han ej kan afgöra huruvida denna saltbasis al-

en förening af kända baser eller ej.

Observatör Hill föreläste en afhandling om

de' äldres försök, att magnetisera med Electri-

sermaschin.

Han vidrörde Franklins, Becks och fleres för-

sök, och sökte visa att den M de erhållit, kom-

mit af en mera sned tilledning af Elect. — Detta

var isynnerhet tydligt vid Becks försök. Då Förf.

ej ägde fullständig beskrifning på de öfriges sätt

att experimentera, kunde hans förmodan ej hos

hvarje i synnerhet ådagaläggas. Vid Wilckes

försik deremot, som finnas utförligare beskrefne

i Wetensk. Ac. H. 1766, var det tydligt, att stål-

nålarne blifvit fastade medelst öfverliggande mes-

singsfjädrar, som tillika begagnades som tilledare
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för Electriciteten. Detta gaf Förf. anledning, att

undersöka livad verkan de olika ställningarne,

hvaruti stålet och tilledande messingen kunna va-

ra till kvarandra, ha/va pä M. frambringande.

Såsom resultat deraf uppgaf Förf. att hvardera

tilledande messingsskifvan, söker att frambringa

hvar sina i poler efter den i föregående afhand-

lingen uppgifna regien : hvilka 4 poler, som stål-

skifvan egentligen skulle fä, dock ofta blott ob-

serveras som 3 eller i poler.

Som 3 märkas de, när de bägge mellersta po-

lerne äro af samma namn och således (isynnerhet

när stålskifvan är kortare) befinnes som en enda

starkare pol. i bli de deremot, när de bägge

mellersta äro af olika namn och derigenoin upp-

häfta hvarandra.

Dessutom framträda blott 2:ne poler, när

stålskifvan ej är förläng och ligger till större

längd pä, eller ock under närmare rät vinkel mot

den ena skifvan, då de bli sådane som denne en-

sam skulle frambragt dem. Härigenom hade

Förf. efter behag kunnat frambringa
*J« M

vid *J« E eller vid — E ledarn, med för 6'frigt

oförändrade ledare och Electricitetér, och — M
vid öfra eller nedra ändan af verticala stålnålen.
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Hvardera skifvan magnctiserar neml. starkt i

proportion efter sinus för den vinkel stålets stör-

sta dimension gör med dess längd, och(i anseen-

de till M. intensitet) efter stälstyckets Öfverliggan-

de längd. Ligger nu blott den ena skifvan i en

sålunda mera fördelagtig ställning, så bli blott

dess magnetismer märkbara.

Öfverseendet bäraf bar föran ledt de äldres så

stridige utslag ; dock kunde dessutom andre om-

ständigbeter halva medverkat : neml. 1:0 Jordens

Magnetism, bvars verkan dock vid en måttlig ladd-

flaska är omärkbar ; likväl \vay Förf. genom ett

säkert contra-försök förvissat sig om rigtigbeten

af Wilkes till stöd bärför anförda försök med

Magneten bredvid nålen, som electriseras.

i'.6) Det fenomen Författaren nyligen observe-

rat, att en svagt magnetiserad torquerad stål-

nål, kan efter bebag genom intensiva slag fås att

så ofta man vill förvexla poler, utan att minsta

rubbning sker i apparaten. Nålen fortfar att

af nästa E. impuls magnetiseras åt samma häll,

tills den hunnit ett visst obetydligt maximum,

bvarefter den återgår i omvänd ordning till den

motsatta M; så att det förmärkes en periodiskt

större verkan af }< E, än på £« M och än på
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Den 5 November uppläste Kyrkoherden Da-

nielssot* en Undersökning, huruvida Chetnien

nätt dm utvecklingsgrad, att ett någorlunda

tillfredsställande Geologiskt system frän den-

na sida ännu kan uppgöras.

Sedan Förf. visat Chemiens förhallande tilt

jordtheorien och utvecklat dess inflytande* på den-

samma, ingick han i undersökning, huruvida den

förra, på sin närvarande ståndpunkt, ännu kan

lemna de väsendtligare upplysningar, hvilka den

sednare behöfver för uppgörandet af ett system.

Förf. sökte bevisa, att det ännu fattas oss kun-

skaper för att med någon visshet kunna bestäm-

ma grundorsakerne till, och lagarne för de för-

ändringar, som föregått i de ämnen, af hvilka

jordlagren bestå, och undersökte derefier, huru-

vida de saknade upplysningarne härntinnan, ge-

nom fortsatte undersökningar och forskningar, äro

från Chemiens sida att påräkna. Efter anföran-

det af exempel på hvad Geologien redan vunnit

genom studium af det chemiska frändskapsspelet

och dess modifieationer, de svagare frändskaper-

nes inflytande på de chemiske verkningarne och

Gristallisations-kraftens fenomen, äfvensom ge-

nom fullkomnandet af chemiska analysfen samt

utvecklingen af de chemiske proportionerne och
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framdeles af fortsatta forskningar och undersök-

ningar härutinnan torde vara att förvänta för

utbildningen och fullkomningen af den mineralo^

giska delen af jordtheorien.

Den 1 8 November uppläste Professor

Kjell™ reflexioner öfver principerne i Matema-

tiken, annorstädes tryckte.

Observatör Hill meddelade :
]

Observationer och försök angående Directionen

af Electriska gnistome.

Förf. hade observerat att de gnistor, som vid

en starkare electricitet gå från conducteurerne

till frotteurerne taga sin väg i en cirkelbåge långs

skifvan blott i de quadranterne deraf, som sist

passerat frotteurerne ; föres deremot en fri af-

ledares knapp till skifvan, så får den ingen slag-

gnista uti desse quadranterne, om den ej föres

så nära att den erhålles rakt igenom luften ; då

deremot i de andre quadranterne den erhålles på

mycket långt afstånd, så att den kringvridna

electriska skifvan tyckes vara tämlig god ledare

för den electriska gnistan.
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T mörker sägs tydligen att gnistan gick från

ledarn, vare sig antingen den tillförde eller den

vanliga coudueteuren, mot skifvans rörelse ; då

nemligen afledande knappen fördes mot skifvan,

började den bli lysande, ett smattrande ljnd hör-

des, och då den fördes närmare flög en till två

röda strålar snedt mot skifvan, böjde i en båge,

som vette åt ett håll motsatt det, hvaråt skifvan

rördes; räckte denne bågen till condueteurs-

kammen, så blef den derifrån förstärkt till en

mjellhvit stråle eller längre slaggnista; dock

fortsatte bågen oftast sin väg på andra sidan om

eondueteurkammen. På andra sidan om kulan

märktes här och der på den väg "kulan öfverfa-

rit lysande puncter, och vid närmaste coaducteitr

eller frotteur förmärktes ett starkare lysande på

det af dem råkade stället, som flyttade sig allt

<?fter som kulan fördes utåt eller inåt på skifvan.

Detta jemte någré andre anställda försök an-

ser Förf. visa, att fenomenets förklaring ej beror

af skifvans rörelse, utan af dess electrieile't, som

gör glaset mera ledande. Då nämligen en afle-

dande kula föres till en Electrisk skifva, som

omvrides ; suger den på längre distance Electri-

citeten från de puncter som passera under hen-

D
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ne, hvilka återtaga den dels från de electriska

puncterne i granskapet, dels från den närmaste

ledare de passera. På andra sidan om afledan-

de kulan är deremot ännu stark Electricitet, ho-

pad dels i de med amalgam insmorde ritsorne,

dels i de bågar som af frotteurens upphöjningar

starkast blifvit gnidne : Denna electricitet suger

sig till afledande kulan och hoppar öfver från en

amalgam kula till en annan i samma ritsa och

derföre bågformigt, och kan sedan den en gång

kommit i rörelse befordra afledningen af den stör-

re mängd El. , som finnes i conducteuren, så

vida denne ej är allt för aflägsen. Hade kulan ej

redan borttagit El. i de puncter, som redan pas-

serat, så skulle äfven en stråle vara möjlig åt

motsatt håll: den finnes ock verkligen i de strå-

lar som frotteurerne ibland gifva utåt skifvan,

ech räcka ibland till följande conducteurkammen.

Af dessa anmärkningar drager Förf. några

praktiska regler för frotteurens och conducteu-

rens inbördes lii^e på en EJectriser-maschin

;

dock .är vigtigare det theoretiska bruk Förf.

gjort deraf, för att erhålla en mycket lång ur-

laddningsgnista, och undersöka dennes Electro

-

magnetiska förhållande. Med den lilla Electriser-

maschin, som var att tillgå, kunde en liten lådd-
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flaska förmas att urladdas genom slaggnista, *ot»

gick i till i \ fot långs glasskifvan • en i ett

glasrör lagd stålnål hållen i granskapet af denna

gnistan blef starkt magnetisk efter ,de af Förf.

förut angifna regler ; så att detta blott kunde

härröra af sjelfva gnistans electro-raagnetiska för-

hållande : alldenstund polernas läge skulle varit

motsatt om Magnetismen härrört från den ele-

etriska ström, som vid urladdningen passerade

genom laddflaskans ledare. Det är anmärknings-

värdt att. detta fenomen lyckats med en obetyd-

lig electrisérmaschin, hvilket, efter hvad sedan

blifvit bekant, ej har lyckats Davy med sin stora

electriska stapel ; orsaken härtill tor väl troli*

gen ligga dels i den förres större intensite', dels

också deri, att electriska gnistan sannolikt är

discret, och derföre ej äger den continuerliga

verkan, som fordras för att röra magnetnålen ; då

likväl magnetismen genom den förre verkan kan

sättas i rörelse och en fortfarande raagnetisering

derigenom åstadkommas.

I sammanhang härmed framställde Förf. nå-

gre andre strödde Electriska och Magnetiska Ob-

servationer :

i) att de längre sprakgnistorne gå i mång-

faldigt brutna lineer (ofta under rät vinkel),
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härrör af i luften uppslammadt damm, som, va-

rande bättre ledare än luften, bestämmer de pun-

cter Electriciteten har att ga igenom.

a) En svagt laddad flaska, som visar någre

grader fri £« E, förlorar denne och får till och

med — -E, då den med yttre beläggningen oiso-

lerad föres till granskapet af en £« E ledare : vid

den Academien tillhörande Electriser-maschins

lilla conducteur var detta märkbart redan på

mer än 4 f°ts afstånd. På denna princip kan

en mycket känslig Electrométer construeras, så

att den till ock med afficieras af kroppar som

Dian annars skulle tro vara utan Electricite'.

3) Då electriser-maschin en stund varit i

bruk, ger den svagare electricite': vrides den nu

ett hälft slag tillbaka och åter rättleds, så ger den

åter tämligen stark El. — Dock har Förf. ej

kunnat få ombytt EL, som någon har velat ob-

servera.

4) Magneten uppgafs nyligen vinna i styrka

i solskenet 5 Förf, har dock flere gånger iagtta-

git, att då en liten magnetsten i mörker stän-

digt burit en viss tyngd, släpper den denne, när

solstrålarne verkat en stund dcrpå.

5) En electrisk ström förmår ej att upp-

väcka en dylik i en i dess granskap varande
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sluten ledare, som man af Amperes theorie skul-

le vänta sig.

6) Vatten, begagnadt som ledare, förmår,

så vidt Förf. kunnat finna, ej att magnetisera;

då detta inträffat, har glasröret, som inneslöt det,

sprungit sönder, och verkan har dervid tro-

ligen härrört af den dervid genombrytande Ele-

ctriska gnistan. Blott electrisk ström af tillräck-

lig hastighet, förmår att magnetisera.

Den i Dec. uppläste Adjuncten Bruzelius.

Om Nordiska Sten-Antiquiteternas ålder och

bruk.

Författaren visar, att alla i grafhögar-

na eller annorstädes funna instrumenter för-

färdigade af sten, såsom knifvar, viggar, ham-

rar m. m. tillhöra ett tidchvarf före den tredje

eller siste Oden, och äro således minnesmärken

efter Scandinaviens aldraäldste Invånare ~ dess

Aborigincs, — och stödjer denna anmärkning dcr-

på, att Nordiska Historien, som uppgår till den

siste Odens lidehvaif beskrifver noga det sätt,

hvarpå de döda begrofvos under Hedendomen,

men nämner intet om dessa fornsaker, — att

dylika sten-Tnstrufnenter aldrig funnits på T .-iland

— att sten-instrnmrnlcr ffanskä »ällun finnas ihop
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med dem af metall, — och att Norden hade in-

vånare före Odens ankomst. Största delen af

dessa sten-instrumenter synas ej hafva blifvit

förfärdigade i den afsigt att endast vara Amule-

ter eller Symboler på Thors Mjölner och dess

dyrkan i Norden, hvilket bevisas dels af den

mängd af dylika instruroenter som ännu ständigt

finnas i jorden; dels deraf att knifvar med or-

denteligt skaft ej kunna vara direkta symboler af

Ask-Gudens dyrkan, — att flera gamla grafvar

blifvit öppnade, i hvilka Urnor funnits, men in-

gen sten-antiquitet, — och att dessa fornlemnin-

gar ofta finnas på ställen, der inga tecken till

grafvar aro. De hafva enligt Förfs tanka hufvud-

sakligen varit nyttjade såsom verktyg eller vapen

och troligen af samma orsaker blifvit lagde hos

de döda, som de metall-svärd och andra metall-

instrumenter, hvilka i sednare tider blifvit funne.

Bevisen härföre sökas uti bristen på jern

och all slags metall i ante-Odinianska tidehvarf-

vet, — behofvet och nödvändigheten hos de äld-

sta invånare att i brist af metall, likväl kunna

arbeta i träd, — samt möjeligheten att nyttja

både flinta och andra stenarter både till verktyg

och vapen. Derföre blefvo Hammaren, Klubban

och Viggen, som alla i afseende på formen öf-

vergå i hvarandra tillagda Thor såsom ett in-
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signe, emedan dessa utgjorde de äldsta Skandina-

viska invånarenes förnämsta vapen och verktyg.

De lemnades åt Thor som en afbild af jordisk

verksamhet, och ej åt grafvarne som en bild af

de odödligas.

Den 12 Dec. föreläste Professor Zitterstedt

Några anmärkningar Öfver Naturens Studi-

um, för classificationen af dess alster.

livar och en som noggrant /studerar den or-

ganiska naturen, för att ordna dess alster, eller

lära känna sambandet dem emellan, inser snart

vigten af att dervid icke lemna lifsfenomenerna ur

sigte. Ty då hvarje lifvets olika yttring i krop-

pens anckdrägt, rörelse, näring, fortplantning o.

s. v. merendels antyder beskailenheten af sitt or-

gan, men ett organs närvaro icke alltid lika tyd-

ligt förklarar dess runction *), så drager iden

uppmärksamme forskaren ej sällan mera säkra

resultat af denna yttring, än af sjelfva organet,

på samma sätt som man från en verkan ofta lät-

tare slutar till dess orsak, än tvertom. Författa-

ren anser äfven undersökningen af lifsfenomenerna

*) t. ex, stemmata ho* iniedtcrne.
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mera behaglig, och deras begagnande vid den all-

manna classificalionen mindre gissning underka-

stad!:, än undersökningen af organförhållandet

och begagnandet deraf fö'r samma ändamål; ehu-

ru Författaren erkänner, att fenomenerna böra

vara ledtråden endast vid undersökningarne, ocli

icke införas i systemet annorlunda, än uti de or-

ganer, hvarigenom dessa fenomener uppenbarat

sig. Författarens mening är sålunda, att en gif-

ven yttring bör leda till forskande af dess ur-

sprung, och att alltså den lefvande naturen hell-

re bör studeras såsom lefvande, än i cabinetter,

der det, icke mer lifsyttrande, organets bestäm-

melse ofta måste förklaras efter individuella åsig-

ter, och utslagen af den enes eller den andres

undersökning i följe deraf blifva olika; äfvensom

Författaren visar, att de osvikligaste resultaten

for bestämmandet af organismens plats i natur-

serien härledas från dess organers undersökning

icke förr, än den sker i sammanhang med deras

functioner.

De söndrade sambanden emellan naturalster,

hVilka rätteligen borde förenas, de brokiga grup-

per och den mängd undantag, som vanpryda den

naturliga classificationen, då man dervid endast

haft organförhållandene till ögonmärke, tror För-

fattaren skulle undvikas, och affiniteterne, bättre
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uppdragas, om man fastade mera upmkrksamhet

"på lifsyttringsförhållanderne, hvilka blifva mera

vigtiga, ju mera man aflägsnar sig frun det ve-

getativa* och stiger opp till det högre, sjclfstän-

dii;a, af organforinei ne mindre beroende animali-

ska lifvet; och Författaren tror någon constru-

clion af ett sannt naturligt system för de högre

djuren icke vara möjlig, utan att man uppfattat

Jifvets total uttryck, som igenfinnes i summan af

alla organernas functioner.

I anledning häraf anställer Förf. en jemfo-

relse emellan åtskilliga djurorganismers och växt-

organismers lifsyttringsförhållanden, och visar att

der dessa äro lika, uppkommer vexelverkan, och

djuret och växten träda i närmare harmoni, än

den, hvartill man af blotta organförhålJandet tyc-

ker sig kunna sluta.

Är 1823 den 4 Februarii föreläste Prof. Agardh

Några strödde Reflexioner Öfver sammanhan-

get emellan en stor allmän flod, och £)brd-

equatoms förändring.

Sedan Författaren förklarat, att dessa fram-

kastade reflexioner voro endast ämnade att med

ett interessant föremål sysselsatta Sällskapet för
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den bestämda timman, och åsyftade mera att an-

tyda de dermed sammanhängande frågor än att

bidraga till deras afgörande, ingick han [uti en

framställning af de vanliga bevisen för förändrin-

gen af jordens equator. Han trodde sig finna ett

nytt bevis derför uti folkstammarnes ursprungli-

ga utbredning, och sökte visa, att dessa^nödvän-

digt måst utbreda sig i isotherma lineer, och att

om de afvikit utom dessa, de snarare bort flytta

sig emot SÖder an emot Norr. Då nu Gaucasiska

stammen utspridt sig från vestra stranden af

Ganges öfver Caucasiska bergen till hela Europa,

och Ghinesiska stammen utvidgat sig från östra

brädden af Ganges åt Nordost, då deremot Sibi-

riakeines stam äfvensom Negernes oupphörligen

förblifvit inom samma gränsor, så måste de för-

ras utbredning hafva skett i det närmaste paral-

lelt med Equatorns första direction, och de sena-

res quarstannande hafva föran led ts deraf, att po-

len äfven före förändringen varit uti trakten af

Sibirien, fast på en annan punkt, och equatorn

passerat Afrika då som nu, fast under annan vin-

kel. Förf. återkallade dervid flere andre förut

kända fenomen, t. ex. Islands, N. Americas, Grön-

lands högre temperatur, ländernes kring Svar-

ta hafvet, Palaestinas, Egyptens lägre temperatur

i fordna tider, som lätteligen skulle kunna för-
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klaras genom jordens långsamma afsvalning i de

- förre, och uppvärmande i de senare trakterne ef-

ter den stora revolutionen, livarvid tillades att en

sådan afsvalning vore väl längesedan anmärkt,

iiifii borde måhända endast till vissa trakter af

jorden inskränkas. — Sibiriens kalla klimat jem-

förd med andra länders under samma latitud, van-

ligen förklarad af dess Continental utsträckning.

— Hinduernes fordna communication med JNord-

Europeiska folkslag, som, liksom värman, små-

ningom aftog. — Den högre utvecklingen af

flera anlag, äfven i Barbariets tid, som af

det förändrade climatet blef en följd hos Euro-

pe'erne, hvilka måste strida med småningom upp-

kommande och förut okända naturkrafter, under

det Hinduerne, fastän af samma stam, förblefvo

på samma grad af eultur o. s. v. — De Mammot-

djur oeh Rhinoceros, som i Sibirien blifvit funna,

synas ej lemna något vigtigt bevis emot en sådan

förklaring, då dessa dels funnits uti uppsvämma-

de dalar, dels i grannskapet af Ishafvet, och det

icke blott är möjligt, utan äfven troligt, att dessa

Sibiriske djur aldrig lefvat i hetare länder, och

i detta fall lemna ett nytt bevis för ofvannämde

mening.

Såframt en sådan hypothes skulle en gång

befinnas grundad, synes equatorn i dess förr»
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ställning hafva gått 6'frer N. America, öfver Af-

rika, och således der formerat en vinkel med dess

nuvarande direction, samt öfver trakten af N.

Holland. Häraf skulle således följa, att N. Ame-

rica haft ett tropiskt climat, och Europa äfven

elt vida varmare än nu; Afrika deremot icke

undergått någon förändring i temperatur och så-

ledes ej heller i afseende på organismernes fort-

varande, hvilket allt af Geologien intygas.

Författaren öfvergår derefter till reflexioner

öfver beskaffenheten af Jordens södra hemisfer,

och de anledningar man haft, att der finna en

stor continent motsvarande de JVordliga, och an-

märker huru man så länge sökt detta förgäfves,

och i dess ställe endast funnit en ofantlig arki-

pelag, med invånare, som fastän skilda genom

stora hafssträckningar, hafva likväl samma seder

och samma språk. I gränsen af denna arkipelag

ligger Nya Holland, hvilket såsom continental-

land synes hafva bort vara en matrix och vagina

för alla de organismer, som utbredt sig på de

kringliggande öarne, och dock tvärtom är det

enda, som i förenämde afseende skiljer sig der-

ifrån. — Förf. söker visa osannolikheten af den

vanliga förklaringen, såframt den antages som

allmän, öfver dessa öars befolkning genom vä-
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derdrifning, och i stället möjligheten deraf att

- den omtalta Arkipelagen en gång verkligen utgjort

den continent, som man trott sig äga skål att der

söka, och som fördränkt, endast lemnat berg-

spetsarne qvar såsom öar, hvarigenom natio-

ner af samma land och samma språk blifvit

för alltid skilda. Författaren framkallar härvid

de vanliga bevisen för en stor och allmän flod,

folkens sagor, berättelsen om Atlantis, länders

söndersplittring, samt slutligen Geologiens många

monumenter deraf, och söker visa, att floden och

equatorns förryckning skett på samma gång och

af samma orsak. Derföre förstördes de tropiska

organismerne ej blott genom floden utan äfven

genom temperaturförändringen. Derföre voro men-

niskan genom sin uppfinningsgåfva, och foglarne

genom sina vingar, som ännu flytta efter värman,

de enda djur, som kunde rädda sig. Derföre för-

stördes forndjuren icke i Afrika, men likaså väl

i Södra America, som i N. America och Europa.

— Derföre blefvo de i massor samlade, under de-

ras flygt till ett annat climat o. s. v.

Förf. ingår derefter i reflexioner öfver orsa-

ken till en sådan dubbel revolution, och söker

visa att den kunnat varit cosmisk, extratellurisk.

•— Af de fenomen i »verldsrymden, som genom
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Astronomien are oss bekanta, påminte han om

sprängningen af den planet, som efter en ännu

ovederlagd hypothes, framalstrat flera nya, och

visade möjligheten att en af dessa kunnat kom-

ma inom jordens attractions.sfer, förstärkt genom

Solens och Martis, i fall dessa kroppar varit ställ-

de i en linea med jorden och den sönderspräng-

da planeten. Ett sådant stycke borde då närma

sig i en spiral från vester till öster, och stöta

till jorden i trakten af equatorn. — Nedfallen i

hafvet Tborde den på en gång förrycka jordens

tyngdpunkt och equator, samt tillika åstadkomma

en allmän flod. — I fall derföre någonsin en så-

dan kropp förenat sig med jorden, synes denna

fcropp hafva varit N. Holland. — Anledningarne

till en sådan förmodan sökas uti detta landets

form, dess mot öster hopramlade berg, och mot

vester afplattade yta, dess vattnlösa beskaffenhet;

dess med de kringliggande öarne olika vegeta-

tion, dess besynnerliga djurformer; invånarnes

olikhet med de öfriga menniskoracernc, och lik-

het med apan ej blott i själsförmögenheter, utan

äfven i benbyggnad; deras starka syn i mörker,

ämnad för ett mindre ljust läge i verldsrymden,

och härledd ej från öfning utan från ögats bygg-

nad; deras benägenhet större än hos andra vil-

dar att gå nakna, af analoga skäl ; JVorfolks öns
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beskaffenhet, som visar, att en stor yttre revolu-

tion skett i grannskapet ; vikarnes och hafvens di-

rection på verldskartan, som alla vända sine öpp-

ningar emot nya Holland, m. m.

Vid en sådan hypotes uppstå natur-

ligtvis en mängd af svårigheter. Den likväl,

som uppkommer af osannolikheten, att organi-

ska naturkropparne och sjelfva menniskan skul-

le under en sådan flyttning i verldsrymden kun-

na bibehållas, är icke fullt bevisande, och för-

svagas mycket igenom undersökningen af vill-

koren för ett sådant bibehållande i allmänhet.

Efter framställningen af den tenacitet, som ca-

racteriserar den organiska naturen, och som har

sin grund uti den de mekaniska och kemiska

krafterna upphäfvande lifskraften, visar Förf. att

lagarne för densamma kunna uttryckas genom

en equation, hvaraf ena quantiteten är constant

(function af lifsquantiteten) och de öfriga förän-

derliga (villkoren för lifvet), så att om den ena

mindskas måste den andra ökas i samma mon,

fastän inom bestämda gränser. Således compenseras

Solens mindskade verkan genom Månan, Jupiters

band, Saturni ring ; kortare somrar på vissa

trakter af jorden genom sommarns starka-

re medel - temperatur ; Nordens långa nätter

genom Norrsken, och starkare Månljus. Men
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det vigtigaste beviset för en sådan sats sö*

ler Förf. uti Comelernes excentriska banor. Dess-

utom anmärkes, att flera organismer fördraga en

Ökad värma, som har endast kommer i fråga, än

en Ökad köld» — Stötens häftighet vid saraman-

träffningen är af ännu mindre vigt, hvilken alltid

för hvarje punkt på de hopstötande kropparne

Br i omvändt förhållande af dessas storlek. —
Det inkast, som hämtas af menniskoformens exi-

stence äfven på andra planeter, förfaller då man

Betraktar organismeroes kedja såsom något absolut,

och ej såsom blott beroende af jorden, samt dess

länkar strödde Öfver alla himlakroppar. Natur-

historiens nyaste undersökningar visa att menni-

skoskapnaden är — om ej den högsta punkten —
åtminstone i grannskapet af den punkt, dit all

organisk formutveckling sträfvar; ' hvarigenom

skaldens (Franzéns), Religionens, och Naturforska-

rens åsigter sammanträffa. — Likketen emellan

N. Hollands flora och Cap kunde förklaras der-

igenom, att Cap var det land, som under fallet

senast passerades, o. s. v. — Slutligen visade

Förf. de förväntningar för Geologie, för Natur-

historia, för Anthropologie, som man kan göra

sig af Engelsmännens framträngande i det inre af

Nt Holland m. m.



Den 1 8 Febr. föreläste Professor Nilssoh IM-+

derrättelse om den Skånska Stenkolsformation

nen och om de deri funna petrifikatcr.

I en föregående Afhandling (med titel : Ut-

kast till en geologisk beskrifning Öfver Skäne, och

hvaraf ett utdrag i denna Årsberättelse blifvit

infördt) lofvade Förf. (p. 10) att framdeles åt

Sällskapet lemna fullständigare underrättelser om

den Skånska flötzsandstenen. Förf. har sökt att

till en del uppfylla detta lÖfle genom närvaran-

de Afhandling om den Skånska stenkolsbildnin-

gen, som är underordnad flötzsandstensformatio-

nen.

För att göra en jemforelse och visa olikhe-

terne mellan vår Skånska Stenkolsbildning och

de flesta utomlands förekommande, börjar Förf.

med en kort erinran om de senare. De i H:r

Grefve Raspar von Sternbergs förträffeliga verk

Flora der Vorwelt meddelade underrättelser lig-

gas hufvudsakligen till grund för denna jemfo-

relse. Enligt dessa äro Stenkolen bassin-bild-

ningar underordnade flÖtzformationen. De bassi-

ner i hvilka de afsatt sig tyckas hafva varit in-

sjöar eller utvidgningar af floder. Dessa bassiner

ligga derföre ofta i räta parallela linier, stun»
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dom många mil i en och samma sträckning, dock

på talrika ställen afbrutna. De förekomma lika-

så väl midt inne i landen, som vid kusterne,

och der det senare inträffar, tyckes deras tillkomst

på intet sätt srtå i sammanhang med något nu

varande haf. I alla dem man hittills med nog-

grannhet hunnit undersöka, har man funnit fos-

sila växter, hvilka tyckas antyda ett tropiskt kli-

mat och tillhöra sött vatten eller låga sumpiga

ställen af landet, t. ex. Palmartade träd, Träd-

lika Ormbunkar, Rörväxter m. m. Högst sällan

har man funnit spår efter djurriket, och de få

man träffat t. e. i de Engelska grufvorjie, ha en-

dast varit söttvattens Snäckor. Aldrig har man,

så vida Förf. känner, i den egentliga Stenkols-

bildningen funnit hafsalster eller vertebrata djur.

Efter denna erinran om de i utländska sten-

lolsbildningar förekommande petrifikater, går

Förf. att närmare granska den Skånska Stenkols-

formationen.

Den kolfyndiga trakten i Skåne är belägen i

provinsens nordvestliga del och vid sydvestra si-

dan om dess fullständigaste urbergskedja (Se pag.

6), — således i Luggude Härad. Dess utsträck-

ning på längden tyckes vara temligen parallel

nied nämnde urbergskedja. Stenkol har man hit-
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tills funnit endast pä tre ställen, neml. vid Hö-

ganäs, vid Lundom nära Bosarp och vid Wall-

åkra; men Förf. menar att de förekomma på

flera stallen i samma Hårad.

Stenkolen åtföljas allestädes af en temligen

lös, smutsigt grå eller hvitaktig sandsten, som af-

vexlar med skifferlera, och den mäktigaste samt

tillika djupast liggande af de hittills funna kol-

flötzarne hvilar på en bädd af svartaktig skiffer-

lera. — Vid Höganäs, der den kolfyndiga trak-

ten blifvit mest undersökt, ligger den understa

kolflötzen på 4° *^ 5° famnars djup och har en

mäktighet af ungefär 4 fot. Öfver denna ligga,

på de flesta ställen, som man genom borrhål un-

dersökt, två eller tr« mindre kolflötzar, af hvil-

ka den drygaste, som finnes på 27 till 33 fam-

nars djup, håller vanligen 1 fot till i5 tum i

mäktighet. — Utom en mängd artförändringar

af kolsandstenen, träffar man äfvcn ett lager af

lefverbrun ffernsten ( Thoneisenstein , Kuisurt

gfernoxidul Oerst. *), hvilken stenart icke blott

förekommer på alla de ställen i Skåne der kol

finnas, utan äfven på Bornholm, alldeles lik den

Skånska. Svafvelkis träffas äfven under åtskilli-

*) Se Berettning om en understig, över Bornhol

mineralrige af Oersted och Esniareii. pag. 68.
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ga former. — Sjelfvn kolen äro också af olika

godhet i olika lager af samma flötz. Öfver den

understa, som tillika är den mäktigaste, utgöres

taket af en temligen hård, hvit sandsten med

ränder af kolsvärta. Vanligtvis träffas omedel-

barligen derunder de bästa kolen, eller N:o i. Un-

der dem finnes så kallad flis, som är en bituminös

brandskiffer med streck och fläckar af verkliga kol.

Under denna ligger ett lager af svartskiffer eller

svarthall, som är en mager brandskiffcr hvari få

eller inga glänsande streck af kol finnas. Denna

så kallade svartskiffer afvexlar med lager af skif-

ferkol, af hvilka det understa, som kallas bot-

tenkol, hviiar på ett lager af svartaktig skifferle-

ra, af 5 till 6 fots mäktighet.

I den nämnde så kallade svartskiffern, i den

djupast liggande kolflötzen, har Förf. funnit de

petrifikater, som egentligen föranledt närvarande

Afhandling. De bestå af Tångarter, — således

hafsväxter, — hvilka närmare blifvit bestämda

af Prof. Agardh (Se följ. Uppsatts), och af

några spår efter djurrikets alster, neml. tänder

af någon Haj fisk, samt ett fragment af en skal-

vinge tillhörig någon vatten-Insekt.

Dessa organiska hafsalsters läge i den svar-»

ta skiffern, som finnes mellan sjelfva kolen, tror
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Förf. visa att både kolflötzen och dess åtföljande

skiffer afsatt sig på bottnen af ett haf. Likväl

menar Förf. att man ej deraf bor draga den

si utsatts att samma sund, som nu finnes i grann-

skapet af detta lager, fordom afsatt det ; ty i de

öfra bland de sandstenlager som tillhöra kol-

trakten (och som således äro yngre än kolflöt-

/arne, men ändå vida äldre än den närvarande

organiska verlden) och som dock gå djupare ned

än hafsytan, finnas, bredvid nämde sund, petri-

fikater af växter tillhöriga sött vatten och sum-

piga trakter af landet, t. e. Ophioglosser och Saf-

arier i Sandstenen vid Raus. (Se följ. Afhandl.)—
Förf, vill häraf endast draga den slutsatts att

hafvet här, liksom på flera ställen af jorden, åt-

skilliga gånger lemnat och åter intagit samma

plats.

Vid Bosarp åtföljas kolen af samma bergar-

ter som vid Höganäs. I sandstenen nära kolflöt-

zen har man derstädes funnit en till kol för-

vandlad fisk, öfver hvilken en ritning jemte ori-

ginalet uppvisades. Denna är en benfisk, hvilken

Förf. (som likväl ej haft tillfälle att jemföra ho-

nom med beskrifningar eller plancher öfver an-

norstädes funna fiskpetrifikater) tror komma nä-

ra Labrus-familjen. — I Jcrnstenen äro funna



7°

några fragmenter af Snäckskal, men hittills blott

ofullständiga, så att det ej kunnat utrönas om de

tillhört färskt eller salt vatten. Dessutom har

man i denna grufva funnit plattryckta och till

brunkol öTvergångna trädstammar, samt (äfven

som vid Höganäs) mineraliserade trädkol ; men

i intetdera slaget har man funnit safringar.

Af dessa fossila organiska alster, ännu mer

än af bergarterne sjelfva, tror Förf. att man kan

draga den slutsatts, att den Skånska Stenkols-:

bildningen tillkommit under helt andra förhål-

landen och är vida yngre än de flesta utomlands

förekommande.

(Denna jemte följande Afhandling med plan-

cher är insänd till K. Vet. Acad. i Stockholm).

I sammanhang med ofvanstående uppläste Pro-

fessor Agardh en uppsats, som närmare

bestämmer några impressioner af vexter funna

uti Höganäs Stenkolsgrufva.

Bland dessa impressioner, de samma som i fö-

regående afhandling nämnas, utmärka sig några

genom mera tydlighet, och bestämmas sålunda af

Författaren :
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i. Sargassum Scptentrionate, vesiculis petiolatis

folia Janceolato-elliptica integra aequantibus.

Sargasso Lendigero proximum.

2. Caulerpa Scptentrionalis, ramentis vesiculo-

sis ovatis undique dense imbricatis.

Caulerpa claviferce, & Sedoidi proxima.

3. Amphibolis Septentrionalis, foliis linearibus

acutis.

Ännu en fjerde trodde Förf. vara en Zoofyt,

af slägtet Sertularia Linn.

Slutligen visar Förf. att de sfagter, till hvil-

ia ofvannämde alger höra, icke nu mera finnas

uti Nordens vattn, utan äro hufvudsakligen tro-

piska.

En impression i Sandsten funnen Tid Råus

af Professor Ni 1 s s o n bestämmer Författarn till

ett species ophioglossum.

Den 4 Mars uppläste Professor Engeström

observationer om metallers reduction pa vata

vägen genom metaller.

Ehuru man af detta fenomen för den kemi-

ska theorien skördat de vigtigaste resultater, har

fenomenet sjelf icke desto mindre saknat en till-

fridsställande förklaring. Då en regulinsk metall
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förmådde att utfälla en annan metall regulinsk

från en lösning af något den senares neutrala

salt, har man neml. ansett detta härleda sig en-

samt från den förras större frändskap till syret,

medelst hvilken den röfvar det samma från den

lösta metallen och derigenom gör denna oskick-

lig att längre qvarhållas i förening med saltets

syra, hvilken nu öfvergår till den nybildade

oxiden. Bet inträffar härvid oftast att den re-

ducerade metallen häftar sig vid den reduceran-

de* yta, hvarigenom den senare naturligtvis hin-

dras att så, som förut, verka på saltets basis. Då

reductionen detta oaktadt fortsattes, har man der-

tiil :ökt grunden uti den electriska process, som

uppstår vid båda metallernas beröring, hvarvid

den reducerade erhåller — E och derigenom

sättes i tillfälle att attrahera den i saltets basis

befintliga likartade, men i motsa*tt electriskt till-

stånd varande metallen. — Förf. sökte ådaga-

lägga så väl det osammanhängande i detta för-

klaringssätt, att neml. för samma fenomens upp-

komst och fortgång antaga särskilta orsaker, som

dess otillräcklighet. Till en början anmärktes

deremot såsom föga rimligt, att saltet, ur hvars

lösning metallen reduceras, skulle förr sönderde-

las uti metall och syre än uti basis och syra —
fcrr uti dtss aflägsnare än närmare beståndsde-

V
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lar. Förf. ansåg tvärtom rimligare alt vid detta

tillfälle, likasom vid metallers svafvelbindningar

på våta vägen medelst svafvelbundet vätgas, fränd-

skapen mellan syran och basen uti lösningens

salt förr stores än emellan basens beståndsdelar.

Sedermera härleddes från den anförda theorien

nedanstående slutsatser, att neml. : 1:0 en regu-

linsk metall icke bör kunna bidraga till en lik-

artad metalls reduetion, 3:0 cn brännbarare metall

alltid bör reducera en mindre brännbar, och 3:o

reduetionen bör ske så mycket fullständigare, ju

större den reducerande metallens brännbarhet är.

För de båda senare fallen gjordes tillbörligt un-

dantag af de tillfällen, då syran sjelf är lätt

sönderdelbar, eller ock den samma med den re-

ducerande metallens oxid danar ett svårlösligt

salt. Förf. visade att dessa slutsatser icke äro

allmänt giltiga, medelst experimenter som ådaga-

lade: 1:0 att tenn förmår i beröring med kop-

par reducera tenn ur dettas lösta salter ; 2:0 att

jern, som reducerar koppar ur en lösning af

svafvelsyrad koppar-oxid, icke förmår det ur en

lösning af ättiksyrad kopparoxid, ehuru till och

med bly i denna verkar reducerande ; och 3:o

att zink icke reducerar koppar ur det Ättiksy-

rade Saltet, men väl, likt kalium eller natrium,

utfäller den som oxvd.
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För att bringa enhet i theorien ansåg Förf.

ifrågaställda reductionsprocess vara från början

till slut eleetrisk, och uppkommen genom ömse-

sidig verkan mellan saltets syra och den redu-

cerande metallen ; hvartill anledning hämtades

så väl från den omständighet, att reductionen

alltid lättare tillvägabringas då en syra tillslås

lösningen ; som derifrån, att zinken uti den ät-

tiksyrade koppar-oxidlösningen förhåller sig på

lika sätt, som om den befunnit sig jemte den fria

syran uti vatten. Genast i början erhåller såle-

des den instuckna metallen •%* E, och saltets

syra får — E. Genom den ömsesidiga attraction,

som härvid uppkommer hos båda, minskas fränd-

skapen mellan den senare och saltets basis, till

följe hvaraf dennes beståndsdelar nu mera icke

starkare sammanhållas, än att den electroposi-

tiva reducerande metallen kan, genom sin ökade

attractionsförmåga till det electronegativa syret,

derifrån lösgöia detsamma. —

Huruvida reduction skall äga rum, beror följ-

aktligen ensamt på graden af electricitet, som

uppväckes hos den reducerande metallen och sal-

tets syra. Är denna för ringa, så kan ingen re-

duction inträffa ; derföre förmår jern icke en-

samt att reducera koppar ur det ättiksyrade oxid-
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saltet, men väl i beröring njcd bly eller silfver,

emedan jernels *f< E derigenom ökes. Är den

åter för stark, så måste lösningens vatten sönder-

delas, b varigenom endast saltbasen, och icke dess

innehållna metall utfälles. Den instuckna metal-

len och saltets syra verka neml. på hvarandra

genom vattnet, hvilket, likasom vid alla andra

tillfallen då det ligger mellan tvenne kroppar

med fria motsatta electricileter, måste dela sig

uti tvenne strata : ett negatift electriskt närmast

den instuckna metallen, och ett positift närmast

saltets syra. Om nu graden af electrisk motsätt-

ning är större mellan den nämda metallen och

syran, än emellan vattnets beståndsdelar, så må-

ste naturligtvis en sönderdelning förr tilldraga

sig uti vattnet, än den kan äga rum uti saltet

och dess basis ; hvarföre också den senare i så-

dant fall — oförändrad utfälles. Af denna

anledning verkar kalium och natrium på salt-

lösningar i allmänhet endast fällande, och aldrig

reducerande.

Om Förf. skiljt sig ifrån den äldre theorien

i afseende på reduetions-processens uppkomst , så

har han tvärtom så mycket mera bekräftat den i

afseende på dess fortsättning. Han visade neml.

att äfven de minst eiectropositiva metaller uti
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saltlösningar af metaller, hvilka i afseende på

electriskt forhållande lågo emellan de bada jför-

iitnånida eller ock voro lika med de senare bland

dem, öfverdrogos med ett skal af den reducerade

metallen. Således förtenntes koppar uti en lös-

ning af hydrochlorsyrad tennoxidul, då den brag-

tes i beröring med tenn; bly, silfver, guld och

platina förkopprades uti en lösning af svafvelsy-

rad kopparoxid, i beröring med jern ; samt pla-

tina likaledes uti en lösning af ättiksyrad kop-

paroxid, i beröring med bly. Desse exempel an-

sågos tillräckligen ådagalägga möjligheten för den

redan reducerade metallen, som genom sitt fa-

stande vid ytan af den reducerande erhåller — E,

att attrahera radicalen uti saltets basis, och så-

ledes äfren bidraga till reductionen.
\

Slutligen visade Förf. den fördel man kunde

hämta af beröringen mellan tvenne olika metal-

ler vid dylika reductioner, så väl för Kemisten

till erhållande af rena metaller i deras finaste för-

delning; som vid kalla förgyllningar eller för-

silfringar. I senare fallet bör då den metall,

som skall förgyllas eller försilfras, bringas i con-

tact med en mera brännbar, hvarigcnom guldet

eller silfret utfaller sig mot den förras rena me-
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talliska yta, och bör således bättre kunna dervid

-fästa sig, än vid den ojemna ytan af den me-

tall, hvilken eljest utgjort egentliga reductions-

niedlet, och således till en del blifvit upplöst un-

der processen. Åtminstone visade kopparn en

stark adhesion till silfret, guldet och platinan,

hvilka i föregående försök varit nyttjade, och

låt med serdeles svårighet skilja sig derifrån,

ehuru ingen upphettning föregått, som natur-

ligtvis ännu mera skulle hafva ökt sammanhanget.

Den 1 8 Mars uppläste Observatör Hill en af-

handling om Compensationen vid astronomi-

ska nr.

Förf. hade först genomgått granskningen af de

hittills vanligaste compensations methoder, isynner-

het Grahams qvicksilfver-pendel och rostformiga

pendel, Le Rois häfstångs pendel, Frodyce's com-

pensation utom pendeln, Arnolds pendlar af zink

och jern ; men befunnit de fleste af den beskaf-

fenhet, att de beqvämligen ej kunna erhålla nå-

gon finare förbättring: trädpendlarne vet nian

ännu ej säkert om de utvidgas eller sammandra-

gas i värme, troligen sker bägge delarne efter

luftens olika hygroscopiska tillstånd ; och dess-»
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utom fins aldrig någon fernissa, som kan göra

dem häl af alldeles oberoende. Den rostformiga

pendeln, jemte sin oförmögenhet att compensera

för den förändring, som beror af quadraten af

temperaturen, har samma olägenhet som Le Rois

m. fl., att vara underkastad någon friction ; af

hvilken lätt brusqua förändringar kunna härrö-

ra; dock äro desse just de, som det är svårast,

att hålla räkning och reda på, isynnerhet, när

man ej vet det precisa momentet, då de intiäf-

fade.

Dessa betraktelser föranledde Förf. , som vil-

le af Stadens handtverkare låta göra en com-

pensationspendel till Observatorii behof, att an-

vända en enklare method derföre, hvars hufvud-

ide'e är följande :

Lineen, som utgör egentliga pendellängden,

lemnas fri ; kring den, såsom ena diagonalen,

construeras en rhomb af jern, hvars andra ho-

rizontela diagonal göres af zink. Är nu ena jern-

sidan till halfva zinkdiagonalen nära som qua-

dratroten ur zinkens utvidgnings coefficient till

den ur jernets ; så blir den verticala diagonalen

nästan oföränderlig ; och hvad som ännu skulle

brista i compensationen kan ersättas genom den
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återstående delen af pendel-längden, som är! så

inrättad, att ena stycket utgöres af huru stor del

af jern och det andra af huru stor del afmes-

sing, som man vill, och derigenom kan denna

delen anses som en metall, som kan få livad ut-

vidgning man vill inom jernets och messingens.

— Tages deremot zinken i större förhållande än

det uppgifna, så afger en sådan rhomb en me-

tall, som .sammandrager sig i värme, och kan

derföre sammansättas med en jernstång till en

compenserad pendelstång : dervid blir det dock

nödigt att anbringa en rhomb ofvan till och en

nedan till, för att ej bero af den skillnad i tem-

peratur, som på begge ställena i foderalet lätt

kan äga rum. — Detta ämne är redan utfördt i

en Academisk afhandling : {De Pendulo ab effectu

caloris cowpensando. P. I. II.)

Den 8 April uppläste Magister Reuterdahl en

afhandling om polytheism och Monotheism,

den förra uttryckande sig i bilder, den sedna*

re försmående sådana, och utvecklade detta

ämne uti följande hufvudsakliga åsigter :

Polytheismens tid är den, då den oändligen

mångfaldiga Naturen afspeglar en oändelig mång-»
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fald af heliga bilder i det menskliga sinnet,

hvilka bilder, allt som de qvarhållas af sinnet,

få en bestämd gestalt, blilva bilder äfven för

ögat, och till slut verkeliga idoler. I Monotheis-

men åter bemäktigar sig den för all Natur till

grund liggande Enheten Meuniskans sinne, qvar-

håller sig der, och kan i det yttre blott tänkas,

på sin höjd beteknas, icke afbildas, icke för sin-

nen framställas. Deraf kommer det, att uti Chri-

stendomen, den herrligaste ännu kända uppenba-

relse af Monotheism, Christus, den menniskoblif-

ne Guden, skall inbiidas och kfva uti oss, icke

afbildus och tillbedjas utom oss, då*deremot i

Hedendomen förhållandet är motsatt, och Gu-

darne sökas af menniskors ögon, tillbedjas i den

yttre Naturen och lysa och herrska livar och en

i sina tempel. — Men ehuru således den nya

tiden är Monotheism ens tid, och den gamla Po-

lytheismens, framträder dock i hvarje det den

tillhörande elementet blott öfvervägande, icke

uteslutande det andra. Angående närvaron af det

Polytheistiska elementet i den nya tiden, erindre

man sig den Christendomen begynnande Cathol-

ska församlingens alla helgon och bilder. Att

deremot en hvarje egentelig Gudabild försmåen-

de Monotheism också ingredierar i den gamla ti-

cfen, synes bäst hos Judar (Jfr. Exod. XX. i - 5.
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XXXIV. 17. Levit. XXVI. t. Jfr. Deut. IV.

i5 — 18.) och Perser (Se Creutzer, Rhoäe och

Herod. I. l3r.). Något åt samma håll syftande

är äfven bekant om Egyptier, (Lucian. de Dea

Syr., i början) Romare, {Plutarck. Vita iVuma?,

c. 8. Edit. Reiskii I. *p. 257. iF. , ett mycket

märkeligt ställe) och Germaner, [Tacit. de Germ.

10. 9, 43») ; ehuru hos alla dessa folk i tidens ut-

veckling Polytheismcn och dess bilder allt mer

fineo 6'fverhanden.

Adjunctcn Rabbla om analogien af lifvet i all-

mänhet och åtskilliga Hfsyttringar isynnerhet,

med elektrokemiska processen i Galvaniska ked-

jan.

Författaren sökte visa, att all verksamhet i

naturen äger sin allmänna grund i materiens in-*

neboende krafters ömsesidiga verkan. Dessa kraf-

ter, attractions- och repulsionskraften (electrici-

tetspotenserne), framställdes till följe deraf såsom

grunder för allt organiskt lif » och elektrisk pro-

cess, kemisk process och lifsprocess såsom varan-

de till sin grund samma process, modificerad ef-

ter de elementer, som utgöra blandningen i de

kroppar, på hvilka dessa processer verka. Men

F
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lifsprocesgen (elektrovitala proc. ) ansågs likval

»åsom hufvudsakligen skild från de öfriga, dels

derigenom, att kedjan i en organism alltid är slu».

ten, och består af en stor mängd olikartade län-

kar, samt derigenora, att i denna kedja föregår

en oupphörlig reproduktion, äfven som afsön-

dring af de genom vitala processen för dess un-

derhåll otjenligblifna ämnen. Då reproduktionen

och afsöndringarne upphöra, upphör äfven den

elektrovitala processen, och en mera rent kemisk

eller elektrokemisk process (förrutnelsen) instäl-

ler sig. Lifsprocessen i de högre organisationer-

na är dessutom väsentligt skild från elektroke-

miska eller galvaniska processen i aljmänhet, ge-

nom den hos dessa organisationer inneboende

andiga natur.

Oaktadt vid första Ögonkastet dessa idefer

torde i allmänhet synas för mycket vågade, eller

måhända förtidiga, kunna likväl många lifsfeno-

men härigenom lättare, förstås, än genom någon

annan hittills känd theori, och åtskilliga functio-

ner i en lefvande organism alldeles icke, med

mindre än antagandet af polarisk motsats i och

emellan organerna, förklaras. Ibland en mängd

fenomen må endast följande, såsom exempel an-

föras : en liten portion kaffe, några drag tobaks-

rök m. m. d. befordrade^ hos vissa individuer,
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öppning inom några ögonblick. En ringa portion

svafvel med surt vinsyradt kali, ett glas kallt

vatten m. m. häfver stundom utomordentligt ha-

stigt de häftigaste plågor i intestinum rectum
;

omständigheter, som så lätt förstås genom orga-

nernas förändrade polaritet. Åtskilliga ämnen,

som förtäras, finnas stundom inom en så kort tid

oförändrade i urinblåsan, att de omöjligen inom

samma tid genom de allmänna vägarne skulle

hunnit dit. Det har händt, att urinen vid full-

komlig urinstämma blifvit genom k räkning bort-

förd, utan att någon ruptur af blåsan ägt rum.

Dessa fenomen låta icke genom mekanisk utsipp-

ring och uppsugning förklara sig, och egna vägar

for sådana transporter kunna ej framställas, ej

heller må man genom sympathi (consensus ner-

vorum) , eller genom antagonismus söka förklara

dylika händelser, om icke man vill antaga deras

betydelse såsom liktydig med polaritet. Sjuk-

domsämnens kastningar från ett organ till ett

annat, låta ej heller på lättare sätt förklara sig.

För öfrigt är polaritetsvexlingen i en lefvande

organism icke obegripligare än uti Voltas elek-

triska apparat. Det är bekant, att man kan leda

saltbaser oförändrade genom mellanvarande vät-

skor från den ena polen till den andra, och åf-

venledes är det bekant, att vätskor kunna, för-
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medelst en dylik appareil, ledas genom de tätaste

hinnor o. s. v.

Den 11 April uppläste Professor Ägardh en No-

tis om Galvanismens första upptäckt.

Efter några reflexioner om de Galvaniska fe-

nomen, som före Galvanis upptäckt af Grodorne

retbarhet genom metaller blifvit observerade, sök-

te Förf. visa, att denna upptäckt, som först till-

skrifves Galvani, redan år 1 700 blifvit gjord af

en Fran^ysk Anatom Mr. Du Verney, och häm-

tade derför bevis ur Histoire de l»acad. Roy. des

Sciences. Anne'e 1700. Amsterd. 1706. hvaruti om

denne säges : "Il a fait voir sur une grenouille

fraichement morte, qu'en prenant dans le ventre

de 1'animal les nerfs, qui sont aux cuisses, &
aux jambes, & en les irritant un peu avec le

scalpel, ces parties fremissent, & soufFrent une

espéce de convulsion &c.

Adjuncten Fries om Vegetationens forändrin-

gar, jemte uppgift pä sällsyntare vexter an-

märkte i Skäne.

En Flora bör icke blott innehålla de vexter,

som finnas i ett land, utan äfven de omständig-
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heter, under hvilka de förekomma. En noga upp-

gift pä de sednare är så mycket vigtigare, som

vegetationen är att anse för en afspegling af lan-

dets Physiska beskaffenhet. Ett par graders för-

ändrad medeltemperatur eller blott varmens oli-

ka fördelning under olika årstider, landets all-

männa odling, mer eller mindre öppna läge för

sol och vindar m. m. kan förändra hela vegeta-

tionens character. Vid hvarje lands tilltagande

cultur draga sig dess äldre bebyggare till dess

obrnkade trakter ; de utträngas småningom af

invandrande fremlingar. Att under Skånes om-

bildning från en träskfull, ödslig skogsbygd till

till ett herrligt fruktbärande slättland många af

dess infödda djur och vextarter försvunnit och

att andra nya bosatt sig är utom all tvifvel.

Dessa inflyttningar leda Förf. till en undersökning

öfver de vexter, som böra upptagas i ett lands

Flora. Efter anförandet af de olika grundsatser

man i detta hänseende framställ, sökte Förf.

vederlägga det påståendet, att endast de böra an-

ses lör infödda, som äro landets ursprungelige

inbyggare. Dessa voro väl af största intresse att

känna ; men i åc flesta fall omöjelige att be-

stämma. Sjelfva hufvudfrågan, vextcrnes sedes

originaria, är obesvarad. Kunde man än i ett

nästan oculliveradt land frånskilja aborrgincs,
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mötte det oofvervinnerliga svårigheter i ett så

ombildadt, både genom upplandningar, natur-

revolutioner och menniskohänder, som Skåne.

Förf. ansåg en Flora böra upptaga de vexter,

som finnas vilda i landet, då den författas. Ge-

nom jemförandet af dess Florer under olika ål-

drar erhåller man de säkraste underrättelser, om

climatets , eulturens m* m. förändringar; den

outredda läran om vexternas flyttningar upplyses.

Om landet från odling förvildas skola dess äl-

dre bebyggare åter infinna sig. Ett motsatt för-

farande är en öfvergång till det obestämda-, der-

jgenom kunde ett lands Flora komma att uppta-

ga dem, som ej funnos i landet ; men utesluta

många af dess allmännaste vexter *).

Förf. ansåg det icke för en tillfällighet, utan

för en verklig naturenlighet, uppkommen genom

locala och cosmiska momenters förändringar, om

en vext naturaiiserar sig i ett land eller icke.

*) Linné ansa» ju alla vexter för invandrade. Att

med något tecken utmärka inflyttade vexter låter

alldrig med full consequens utföra sig. Att lik-

väl vexter på barlastplatser, från trädgårdar någon

gång utkomne o. s. v. ej böra upptagas, behöfver

ej anmärkas.
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Det gifvas vissa bestämda förhållanden, under

hvilka hvarje vext förekommer. Ju mera ett land

närmar sjg dessa, desto lättare utbredes den
;

ju

mera det afviker från dem, desto snarare försvin-

ner den. Det är bekant att vid gräfning i jorden

en mängd der förut osedda vexter framkomma, att

afbrändä skogar straxt betäckas af Senecio silva-

ticus o. s. v. Likaså infann sig på rudera efter

Moscaus brand Sisymbrium pannonicum , efter

Kongsbergs brand öfver allt Blitum capitatum;

tffter afsvedjandet af en skog uti Ifottebäck

Socken i Småland Spartium scoparium i stor

mängd, af ett skogskärr 1819 vid Femsjö fans 1820

Cardam.hirsuta /3- silvatica i milliontal, utan att

förr eller scdnare ett enda exemplar i hela trak-

ten blifvit funnit. Deremot hade Förf. försökt,

att genom sående af Skånska vexter utspridda

dessa vid Femsjö i Småland, men få af dessa ha-

de iippkommit och ingen hade bibehållit sig öf-

ver 1 — 3 år, utom Sisymbr. Sophia; ett för-

hållande, som ej inträffat, om landet varit tjenligt

för deras vegetation. Förf. trodde derför, att en

inflyttad vext, som hastigt utbreder sig, mer upp-

lyser landets närvarande beskaffenhet, än en in-

född, som småningom aftynar. Han drager lik-

väl mindre i belänkande, att anföra den sednaré
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för inhemsk, emedan den eger åldern för sig, än

den förra, kvars förekomst blott kan vara ephe-

merisk, af samma skäl, som det nya alltid måste

bevisa sitt företräde, innan det uttränger det gam-

la. — Förf. inskränkte sig till Skånska Floran,

som erböd många bevis för det anförda.

De första pålitliga underrättelser om Skån-

ska vexterna lemnade Linné (i Hört. Cliff. &c.)

Leche (i Prim. Fl. Se.) och Rosenblad (Obs. Bot.)

Förf. genomgick deras uppgifter och visade huru

den närvarande vegetationen, dels på det nogasle

öfverensstämmer med deras uppgifter, dels bety-

deligt afviker derifrån. Redan Linne' under sin

Skånska resa fann efter 20 års frånvaro, att kring

Lund äfven af blommorne en annan generation

intagit de gamla bekantas plats. Resultaten af

dessa jemförelser blefvo:

1. Att de perenn-a vexterne icke undergått

några förändringar, men de annuella och bienna

desto betydligare. Tussiiago alba ( 2|. ) vexer än

på samma inskränkta fläck vid Foglesång, som

for 100 år sedan. Deremot har Xanthium stru-

marium
( Q )

, hvilken redan då Linne' sista gån-

gen besökte Skåne var sparsam, i sednare åren

försvunnit, Cucabakis viscosus. finnes ej mera vid

Kuila-Gunnarstorp, Verbena saknas vid Helsing-
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borg, Datura förekommer ej mer vid byarne,

\itan på hafssträndeme, Senecio erticcefolius (sub-

biennis) finnes visst icke i granskapet af Skanör nu

mera, men väl på mänga andra ställen i Skåne.

(Senecio n. 36. Ros. Obs. Bot. p. 46. och S. te-

miifoiius Retz. höra äfven till denna, en af Skå-

nes mest utmärkta vcxter). Andra (O), som då

voro sällsynta eller osedda, höra nu till de allmän-

naste vexter f. o. Inula pulicaria, Fedia olitoria,

Vet onica triphyilos, Antirrhinura Elatine, Euphor-

bia etigua ; ett förhållande, som ej inträffar med

de perenna vexterne.

2. Af den fullständighet, hvarmed äldre för-

fattare uppgifva de utmärktare perenna vexter,

samt det i proportion mångdubbla antal af annu-

ella och bienna vexter, som i sednare åren blif-

vit upptäckt, antog Förf hos dessa en större be-

nägenhet, att naturalisera sig. Äfven så allmän-

na vexter som Chrysanthemum segetum och Di-

gitaria humifusa voro, efter Prof. Retzii anmärk-

ning, en mansålder förut okände. Lactuca Sca-

riola och Dipsacus pilosus, för 10 a 20 år sedan

i
osedda, finnas nu flerastädes kring Lund.

3. De vexter, Jivars loca natalia undergått

mesta förändringen, hafva ock gjort de betydli-

gaste omflyttningar. Genom enskiften hafva de
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större byarne försvunnit och med dem flera ru-

deratvexter f. e. Datura, Xanthium m. fl. Dcr-

emot hafva på den ökade öppna åkerjorden dess

egna vexter än mera utspridt sig, äfvensom nya

bosatt sig. Be öppna fälten hafva blifvit utvid-

gade genom småskogars (dumetorum) bortrödjan-

de. Fältvexter, som för ioo år sedan ansågos för

högst sällsynta f. e. Trifolium striatum, Crepis

biennisj finnas nu öfver allt ; deremot hafva de,

som helst vexa bland buskar, blifvit mera säll-

synta f. c. Betonica, Vicia dumetorum, Laserpi-

tium. Landets rikedom på vattuvexter, hvarafen

stor del förekomma nu alldeles isolerade (Cype-

rus, Senecio paludosus), ansåg Förf. kunna här-

ledas från en tid, då landet var mera uppfyldt af

vatten, än för det närvarande.

4- Uti Skånes skogar och på dess sandfält

förekomma dess mest egendomliga vexter. Få af

dessa kunna anses för sednare inflyttade. De för-

res utmärktaste vexter äro Thalictrum aquilegi-

folium, Lunaria rediviva, Corydalis cava, Poa

remota Forsell. (Enl. original-exemplar i Förf.

samling är den Poa sudetica Florist ! Germ. mediae

& boreal., Poa quadripedalis Ehrh.l skild från

P. sudetica Hänke
! , Wahlenb. ! Carp. , Schleich

!)

Skånska sandfälten förtjena synnerlig uppmärk-
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samhet. De ega intet motsvarande i Sverige och

Inapt annorstädes, att sluta af Dian lims arena-

rius, deras mest charaeterisande vext, hvilken en-

samt synes tillhora Skåne. Den vällukt den un-

der sommarnätterne sprider påminner om S. Eu-

ropas Thyrnus och Rosmarinfalt. Under de heta

sonnnarmånaderne forbrände sakna de för öfrigt

all vegetation ; den börjar under de regnfulla

höst-månaderne och i April oelr Maj stå de i

(\v.n herrligaste blomming. Deras vexter äro

nästan alla annuella, men af locala orsaker

blifva de bienna f. e. Aira praecox, caryophyllaea,

Holosteum, Cerastium semidecand., Myosotis stri-

cta och versicolor, Saxifraga tridactylites, Andro-

sace, Alyssum incanum, Draba verna m. fl. eller

nästan lökartade perenna vexter, bvilka efter af-

blommingen bäst förvaras i torr sand f. e. An-

thericum Liliago, ramosum, Köleria glauca. Den-

na vegetationens egna lynne beror både af Skå-

nes långa blida regntid, (hvilken bäst upplyses

deraf, att gräsvallen är grön och 16 vextarter un-,

der vanligt blida vintrar finnas i alla månader

blommande) och nämde fälts skilda bildning från

de Hallänske, Smålänske o. s. v. De hvila nem-

ligen på ett lerlager, som hindrar fuktigheten

nerströmrna i jorden, hvilken derföre qvarstan-

nar de årstider utdunstningen är obetvdelig och
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i förening med sandens varma framdrifver en ve-

getation af vårvexter, hvilka uppvexa vid en låg

temperatur, utan att skadas af nattfroster. Men

inom denna tid af året måste de ock inskränka

sig, ty då utdunstningen med den stigande som-

marhettan tilltager, beröfvas sanden hastigast alla

närande ämnen, liksom ock hvarje regnskur ha-

stigt förrinner. Vegetationen blir derigenom af-

bruten och måste, om man får så säga, blifva

endast superficiel. Motsatsen äro de Ilallänska

sandfälten (sådane finnas likväl äfven vid Skånes

vestra kust)"; de äro sednare tillandningar af

hafvet, genom sitt låga läge hafva de alltid en

fuktig botten. De characteriseras derföre af per-

enna vexter med djupt gående rötter, som ned-

tränga i den fuktiga sanden, såsom Salix fusca,

Genistje, Erica tetralix och vulgaris. Med denna

fuktighet följer en kyla i jorden, som jemte san-

dens sterilare art berÖfvar dem den tidiga super-

ficiella vegetationqn. De Smålänske sandhedarne

komma dessa närmast, men sanden ar oftast utan

fuktig botten och cliraatet ännu oblidare, hvarfö-

re de ofta sakna all vegetation.

5. Att draga några resultater af vexternas

flyttningar efter deras naturliga familjer ansåg

Förf. svårt, i synnerhet om de skulle inskränka
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sig till ett enda land. De blcfvo nästan endast

Corollaricr af det ofvan anförda. Så f. c. ät o de

familjer mest benägne att flytta, som hafva det

största antal annuella vexter f. e. Asperifoliae, So-

lanaceae, Alsinaceae, Personatae. De förändra minst

sina vexeställen, som hafva nästan endast per-

enna vexter f. e. Orchideae, Ericean, Gramineae o.

s. v. Tios Orchideae, likasom hos parasitvexter i

allmänhet, märkes likväl en annan förändring; de

framkomma nemligen endast vissa antingen ut-

märkt heta eller regnfulla eller eljest ovanliga år

och på obestämda ställen. De närma sig häruti

till Svamparne, der Förf. först anmärkt denna

egenhet och kallat sådane vexter Meteoriska.

Hvem har under sökande efter Ophrydes. L. och

Cypripeditim icke derföre ofta gått förgäfves? Ti-

diga vårar är Ophrys nidus avis ej rar, andra år

finnes knapt en enda. Corallorhiza blommade

1812, Epipogium 1816 vid Femsjö, sedan äro bå-

da osedde. Orobanche finnes icke vissa år i Skå-

ne ; 1822 var den allmän. •

Förf. anförde derefter följande i Skåne upp-

täckta nya Svenska vexter : Veronica nwntana L.

,

Galium infestum W. , Myosotis strida Lin k. , Cam-

panula Rapunculus L. , "Monotropci hypophegect,

Wallr. , Sitene anglica L. , Mcntha silvestris+L.,
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Barbaraa prcccox Dec., Melilotus dentataVTaldst.y

Hyperkum quadrangulare Smith nec Linn. och

Chara capitata. Förf. arnar särskildt beskrifva

dessa. Den sistnämda vexten hade Förf. funnit i

vattusamlingar i sandstensgrafvarne vid Hor. Då

den vexte i vattnet var det en verklig Alg; men

inträngde den i sandstenens springor öfvergick

den till en Laf eller svart Rhizomorpha. Blott

i det förra tillståndet, i hvilket den fructifieerar,

bör den upptagas; den sednare formen är ett

nytt bevis på Förfrs påstående, att underjor-

diska species äro monstrositeter af de i dagen

vexande, att Alger på uttorkade stallen öfvergå

i Lafvar.

Slutligen anmärkte Förf , att han af följande

Skånska vexter, som man dels uteslutit ur Sven-

ska Floran, dels ansett för ej återfunna i sed-

nare åren, funnit eller sett authentika exem-

plar: Peucedanum Silaus, Euphorbia Cyparis-

sias , Betoniea, Hesperis matronalis, Senecio

paludosus, Hypericum humifusum, Filago ger-

manica, Arum , Jungermannia trilobata vera.

(Författaren ansåg att slägtet Filago borde bi-

behållas ; han anmärkte en vigtig hittills öf-

versedd character neml. Calyx duplex, exteriör

pentaphylJus, som lätt skiljer det från Gnapha-
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lium. Likaledes ansäg han Blasia böra skiljas från

jungermannia, men tillika antog han att alla

Jungermanniae frondosae böra föras till Blasiae

slägte).

Professor Agardh uppläste en undersökning hu-

ruvida Aspidium Aculeatum förekommer i Nor-

rige.

Genom exemplar afsände ifrån den bekante

Pastor Ström i Eger till Professor Retzius och.

nu för Sällskapet uppvista, hvilka jemte en der-

vid bifogad promemoria, Författarn funnit uti en

härom af nämde Professor skänkt bunt af gamla

vexter, visades att denna vext, som af Norriges

senare florister dels alldeles utelemnas, dels en-

dast tvifvelaktigt upptages, och som icke finnes

Norrige närmare i söder än i medlersta Tysk-

land, vexer icke sällsynt i Telemarken. Härige-

nom blir således Gunneri uppgift om dess före-

kommande i Norrige icke att betvifla. — Förf.

tillade några anmärkningar öfver flera andra vex-

ter, som efter Gunneri tid icke uti Norrige träffats,

men sedermera blifvit återfunna; såsom af Pro-

fessor Zetterstedt den sällsynta Gentiana ciliatct

på hafsstranden vid Tal vig, och Jrenaria ciliata
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vid Evenäs. Cakile maritima och Viola tricolor

funnos^äfven vid Evenäs, som af Gunnerus an-

föras vexa, den förra på Lofodden, den senare i

Senjens amt4 Lathyrus palustris och Scutellaria

galericulata, som sedan Linne's tid ej blifvit fun-

ne i Lappland, sågos af Professor Zetterstedt vid

Kolare.

Förf. slutade med en beskrifning af en Gna-

phaliutn, som ansågs för en märklig varietet af

Qnaphalium Carpathium, hvaraf han-plantan blif-

tit tagen af Prof. Zetterstedt nära Kautokeino,

och hvars beskrifning sålunda uppgafs:

Planta arachnoideö-pubens. — Caulis spi-

thamseus basi e foliis emaicidis squainosus. —
Folia* radicalia i— 3 - uncialia, caulina subtria^

sesquiuncialia, lineari-Ianceolata, vix 2 lineas data,

plus minus conspicue trivervia, omnia lanugine

arachnoideo-pubescentia, juniora magis tomentosa,

& fere nivea. — Corymbus subg-florus, fasti-

giatus ;
pedicelli inferiores unguiculares setacei,

superiores sensim brcviores, suffulti bracteis pe-

dicellum superantibus & fere florem aequantibus.

— Squamae calycinae obovatae, obtusae, discolores h.

e. infra cinereae, superne albae. Pappus omnino

ut in planta mascula Qnaphalii Carpathici, a quo

itaque dignoscitur herba minus tomentosa, co-
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rymbo laxiorc, pedicellis magis clongatis & te-

nuioribus, bracteis pedicellum superantibus, squa-

mis calvcinis discoloribus, obovatis & obtusis.

Utom dessa under året supplästa krifter, ha-

de Sällskapet de föregående aren emottagit nå-

gra afhandlingar^ hvilka, ehuru numera, sedart

författarna blifvit underrättade orn hindren för.

deras utgifvande genom Sällskapets försorg, till

en stor del annorstädes tryckte, likväl synas än-

nu vara genom Författarnes förtroende Sällska-

pets tillhörighet, och torde således här böra

nämnas. Sådana äro:

i. Anbefaling af Krebskloen (Stratiotes aloides)

som ett nytt fodemiddel for Oxen, ved Etats-

Raad og Professor E. IViborg i Kjöbenhavn.

Sedan Författarn visat huru långsamt an-

vändandet följer på kunskapen om vexternes nyt-

ta, och derpå anfört flera exempel , omtalar han

huru han sett en man i Preetz i Holstein an-

vända ofvannämde planta till vinterfoder för sina

kor, hvilka derefter lemnat god och ymnig mjölk,

samt tilltogo i hull, i glans och i fettma, aldeles

som genom kraftigt foder och kärna ; och anmärker

slutligen att här icke ens exemplet verkade efter-

följd, emedan hans grannar lemnade honom en-

G
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«ara i besittning af denna förträffliga fodcrtiil-

gång.

x Flschera, nytt Örtsliigle uppstäldt af Olof

Swartz, Professor m. m.

Efter allmänna anmärkningar öfver »den rext-

famillj, hvartill slägtet Ledum b6ler, visar förfat-

tarn, att ett species deraf, buxifolium Berg., bor

genom dess carakterer skiljas derifrån. Han upp-

ställer således slägtet Fischera : calyce 5 partito,

corolla 5petala, capsula Zloculari, apice dehiscente,

polysperma, Zvalvi, valvis introflexis. — Dccap-

dria, Monogynia apud Linnaum, inter Cljbtrbam &
Fyrolam. — Ord. Nat* Rhodoracfjb post Ledum.

i. Fischera buxifolia, Swartz.

Ledum buxifolium. Berg. Act. Petrop. 1777.

p. 2i3. K tab. 3. — Ait. Hört. Kew. 2. p.

65. — Micli. fl. Boreal. Am. I. p. 260.

Ledum thymifolium. Laraark Encycl. 4« P- 4%«
illustr. t. 363. f. 2. Persoon. Syn. I. p. 477*

Ammyrsine buxifolia. Pursh fl. Am. Sept. I.

Habitat in Carolina 6c 3V. Caesarea, locis

sterilissimis sabulosis.

Förf. slutar med den anmärkning, att Azalea

procumbens på samma sätt torde böra skiljas från

slägtet Azalea, och i stället närma sig både genom

caracterer och habitus till Fischera, fastän den

för dess enbladiga blomkrona, och 5 ståndare ej

dermed kan förenas.

(Denne afhandling är äfven inlemmad till Na-

turforskarnes Societet i Gorenki).
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3. Descriptio novi generis Algarum, auetore An-
tonio Cabrera, Canonico Gaditar.o.

Detta slägte, som författarn kallar Agardhia,

år detsamma sem i Agardhs Species Algarum är

kalladt Codium. Med författarns goda minne äro

de upplysningar, som Förf. lemnat, vid detta ar-

bete begagnade oeh der anförde. De arter, som
den vöidige fadren beskrifvit iiro :

i. A. dichotoma rzz Codium tomentosum Ag.

i. A. areolata zzzz Codium elongatum Ag.

3- A. ramentacea —' Codium lineare Ag.

4. A. textilis zzzz Codium flabelliforme Ag.

5. A. adhcerens -zzz Codium adhcerens Ag.

6. A. Bursa rzs Codium Bursa Ag.

4. Observation af ett slags tjusningskraft hos in-

fusionsdjuren, af Professor Agardh.

Uti en infusion på satsmjölet af Hyacinthus

erientalis bildade sig flere infusionsdjur, isynner-

het Vorticella Convallaria Mull. , Vihrio Bacillus

Mull. och Monas Lens Mull. Den första, och

ii (Ven största af dessa, som med blixtens snabbhet

kastar sin bägare från det ena stället till det

andra i vattnet, söker de trakter, der de mindre
infusionsdjuren uppehålla sig, och drager dessa,

sjelf orörlig, på ett obegripligt sätt i sitt svalg.

(Denna afhandling är införd uti Ver^andlungen

der Kayserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Aca-
demie der Naturfurscher, 2 B, 1 abth. Bonn 1820.
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5. ofver de i Flora Suecica anförde Svamparter,

samt de svårigheter, som dessas bestämmande

i allmänhet möter, af Adjunkt Fries.

Clusius anser Förf. för den förste, som egenr

teligen studerade Svamparne ; Sterrebeck oeh alla

följande ända till Piay för dess compilatorer med

fa egna tillägg. Buxbaum har ännu icke njutit

full rättvisa, han var den förste, som säkert be-

stämde arter; ehuru icke hittills citerade äro de

lätta att bestämma. Micheli skall alltid bibehål-

la sitt namn, som Mycologiens Stiftare, efter 100

års oscillerande i åsikter återvänder man till

honom.

Förf. fastade sig derefter vid det inflytande,

som Linne's reformation egde på Mycologien. Det

hade blott fodras, att man satt Michelis upptäck-

ter i det Linneanska ljuset ; men en Gleditsch

var icke detta företag vuxen. Grundvalen för en

ny byggnad lade kopparsticksverken af SchaefFer,

Batsch, Bulliard, Bolton, Sowerby m. fl. Af des-

sas och egna iakttagelser uppkom Persoons för-

träffeliga Synopsis. Men mycket återstod än';

knappt \ af äldre författares arter blefvo be-

stämda ; af Linne's Agarici blott 6— 7, till stör-

re delen felaktigt. De sednares bestämmande

skulle utgöra egentl. föremålet för den afhancU»



101

ling; men Förf. lemnade först några anmärk-

ningar öfver åc svårigheter, som möta bestäm-

mandet af species och synonyma bland svampar-

ne. Dessa äro

:

i. Omöjligheten att förvara de fullkomliga-

re arterne och följakteligen åfven att jemföra

Författarnes exemplar. De måste alla uppsökas

i naturen, lefvande undersökas och bestämmas

;

ett mödosamt företag, som afskräcker de flesta

frän deras studium. Det ar likväl af stort in-

tresse, att dessa synas vara identiske i flesta län-

der på jorden. Man har snart sagt samma arter

ofta från alla dess delar ; från Sverige och Sö-

derhafvet, Siberien och det tempererade America.

Af 287 i öfra Carolina anmärkte Agarici äro de

270 förut bekante som Europeiske.

2. De lägre arternes nära beroende af vexe-

stället. Liksom en vocal ined hvarje consonant

bildar ett nytt ljud, så bildar af de lägste Svam-

parne ( Entophyterne) hvarje slägte med den

vext, uti hviflen den utbildas, merendels ett ege?

species f. c. Uredo, Puccinia. Der friheten xid

bildandet af species upphör (d. v. s. der man

upptäckt iagarne för det samma) böra dessa från

en annan synpunkt behandlas. Man uppgifyer

ide en för hvarje slägle och sedan de lagar, af
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hvilka denna realiserad modificeras genom tillfäl-

ligare momenters inverkan. Så f. e. ar ide'en för

elägtet Coeoma vextcelluler (infusoria vegetabilia)

lösslitna från Modervexten ; men hvarje Coeoma

eger dessutom sina characterer, som bero af den

"text, från h vilken det är lösslutit ; frökornens

form beror af vextens cellulers form och det

oegentliga hyllet af epidermidis beskaffenhet. Des-

sa blifva derföre i den grad skilda i olika länder,

som de vexter, som frambringa dem, äro skilda.

3. Svamparnes benägenhet att öfvergå till

monströsa former. Förf. anser sig kunna bevisa,

att de flesta i grufvor, källare och flera från lju-

set skilda ställen äro monstrositeter af de i dagen

vexande. Mycologien blir derigenom rensad från

en mängd amphiholiske former, som till ock med

upptagits, for egna slagten. [Särskildt afhandl.

i Isis 1 819. Nov
)

4- De förvandlingar eller metamorphoser

Svamparne undergå i deras olika ålder. De full-

komligare svamparne hafva, likt de flesta orga-

nismer, sina larv-tillstånd, under hvilka de ge-

nomgå de lägres utbildnings-serie. Uti sitt för-

sta tillstånd är hvarje Svamp en Coniomycet, uti

dess andra utvecklingsgrad en Hyphomycet o. s. v.

Dessa utvecklingsgrader äro ofta så olika, att man
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upptagit samma Svampvext på flera ställen, till

ock med i olika classer. llvarje organism, som un-

dergår dylika förvandlingar, bör likväl endast upp-

tagas uti dess fullkomligaste tillstand eller det, uti

hvilket den utbildar fröredningen. På denna grund

kan man utstryka en mängd slägten, äfven i de

nyaste Mycoiogiske arbeten, f. e. Phlebomorpha

Vers., Mescnterica Tod. , Asteroma och ett stort

antal af genera Byssorum i Pers. Myc. Europ.

5. Vissa Svampar förekomma uti vissa län-

der — eller pä vissa för deras utbildning otjen-

liga vexter — alltid under sterila formar. Det

är naturligtvis svart, att anvisa dessa sin rätta

plats. Ectostroma Sedi bar aldrig blifvit funnen

med fröredning uti Europa ; Dothidea nibra (Xy-

loma P.) förekommer allmänt, men alltid steril i

Carolina. Alla Ectostromata kunna bänföras hit,

äfven flera Byssi *).

6, Den ringa uppmärksamhet man lemnat

at de omständigheter, under hvilka Svamparne

förekomma. Dessa saga ofta mer än yttre cha-

racterer. Äfven för de fullkomligare är vexe-

*) Detta bör icke anses mera otroligt, än att en del

Lafvar i flera länder eller på vissa bergarter alltid

finnas sterila; äji att flera allinäuua Mosscr knappt

någonsin blifvit funna med frukt.
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stället noga bestämdt, ofta inskränkt till en viss

vext, döda insccter, vissa djurs ben eller excre-

incnter o. s. v. Men an vigtigare är deras situs.

Samma art förekommer alldrig vexande på ytan

af vexternas epidermis och tillika invext i den-

na, eller fritt betäckt af den samma. Alla

parasitiske arter hafva sig anvist ett bestämt ställe

emellan vedens, barkens eller epidcrmidis hinnor

eller lager, från hvilket de utbildas; andra åter

utbildas fritt, det vill säga fästa sig och utbreda

sig på ytan. De sistnämde äro de fullkomligaste

näst dem, som vexa på sjelfva jorden, hvilka i

hvai je serie stå högst ; ju mer invext en art är,

ju mindre är vexten, som frambringar den upp-

löst, ju ofullkomligare är den tillika. De, som

finnas på lefvande vexter, äro också de minst

utbildade.

7. En stor svårighet vid synonymernes be-

stämmande uppkommer deraf, att man endast

angifvit underordnade karakter och öfversett de

mest vigtiga. Hos Boleti finner man hvarken

frökornens beskaffenhet eller porernes vidhäft-

ning, som dock äro de nästan enda constante upp-

gifne. Man har oftast antagit, att vegetations och

jructifications organernes utbildning stå i ett di-

rect förhållande till hvarandra. Bland Lafvar och
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Svampar stå de snarare i ett omvändt förhål-

lande. Sa f, e. hafva de lägre afdelningarne de

ruest utbildade frökorn ; hvarje gäng ett nytt

organ till kominer synes det utbilda sig på de

förutvarandes bekostnad.
•

«S. Slutligen bör äfven anmärkas Mycologer-

nas benägenhet, att vilja inskränka naturens nä-

stan obegränsade produetionsförmåga. Man har

ansett sig böra reducera dess oändeliga mångfald

till färre former, för att få Systemet lättfattligt

och riktigt. Det är likväl icke blott i det samman-

satta, utan snarare i det enklaste naturen är mest

mångfalldigad. Man har länge ansett Svamparne

for en liten fläck af vexternas verld, derför att

man blott sett dem på afstånd ; de utgöra likväl

dess mest vidsträckta region. Kring Femsjö i

Småland förhåller sig summan af alla Phaneroga-

mer till Svamparne, som i till 5.

Sjelfva synonymicn uteslutes här, då den blir

införd i Förf. Systcma Mycologicura.



Under året hafva af Sällskapets medlemmar af-

lidit Etatsrådet Eric Nissen Wiborg i Köpen-

hamn, född år 1709, död den 25 Sept. 1822.

Öfverfält-Läkaren Lars Hollberg i Göthe-

borg, död d. 3o April 1823, 55' år gammal.

Slutligen får Sällskapet raed erkänsla nämna

de Herrar utom eller inom Sällskapet, hvilka bi-

dragit till ökandet antingen af Sällskapets Sam-
lingar, Bibliothek eller Gassa.

Till samlingarne hafva följande bidrag blifvit lem-

nade af

Hr Baron N. Gyllenstjerna åtskiliga Naturalier, i

synnerhet sällsyntare fiskar från Kullen.

Hr Baron Tk Gyllenkrook åtskilliga naturalster

från Småland.

Hr Hollberg, en Apa och en Viverra JNasua.

Hr Sorbon åtskilliga naturalier från Brasilien.

Hr:r Lagasca i Madrid, Tenore i Neapel, G. F W.
Mejer i Göttingen, Hornernann i Köpenhamn,

Thouin i Paris, Fischer i Gorenki, C af Wet-
terstedt i Neapel, Collin i Philadelphia, Pla-

geman uti Barthelemi, Zetterstedt i Lund
hafva lemnat frön af sällsyntare vexter för

Botaniska Trägården.

26 FEB 3£ "



Följande böcker och skrifter halva blifvit

skänkte till Sällskapets Bibliothek.

Phytographia Lusitaniae selectior auct. Fel. Avbi-

lar Brotero. Olisippone 1816.

Af Författarn.

De Systemate Venoso peculiari a. Lud. Jacobson.

Havnise 1821.

Extrait d'un Me'moire sur Tanatomie & la phy-

siologie d'un systéme veineux particulier aux

Reptiles par L. Jacobsson. Paris 181 3.

Flora Indica by Roxburgh, edited by Carrey*

Vol, I. Serampor 1820.

Supplementa ad ophalmoiatriara a. L. Jacobson.

Havn. 1821.

Alla af Herr Professor Jacobson.

Phosphorescentia maris a D. Viviani. Genuae i8o5.

Voyage dans les appenins par D. Viviani. Genuae

1807.

Florae Itaiicae fragmenta a D. Viviani f. 1. Ge-

riuse 1 808.

Alla af Författarn.

Rapport sur le ble' Lammas par Lamouroux.

Caen 181 3.

Me'moire sur une classification des Pojypiers par

Lamouroux. Caen 181 2.

Båda af Författarn.

Nicotianarum historia a. J. G, Chr. Lehmann»

Hamb. 1818.

Af Författarn.



Svensk Botanik i — 7 Band. Stockli. 1807- 181S.

Af Hr Kammar-Rätts-Rådet Billberg.

Erste anlage zur Flora des Kocnigreichs Hanno-

vers von G. F. W. Mejer. 2 th. Göttingen

1822.

Af Författarn.

Om Staldfordring af Spanske faar, ved Er. Wi-
borg. Kjöbenh. 1820.

Över de Spanske faars udbrcdelse i Danmark ved

Carl Wiborg. Kjöbenh. 1820.

JVogle med Boghvede anstillede forsög, som for-

dringsiniddel for Faarct, Svinet og Gederf,

ved C. Wiborg. Kjöbenh. 1820.

Eric Nissen Wiborg, kort Riographisk Skiz/.e.

Kjöbenh. 1823.

Alla af Hr Prof. Wiborg.

Följande Herrar hafva lemnat större eller min-

dre bidrag till Sällskapets Gassa :

Hr Sckbnkerr, Hr Schultzen, Hr Lamk, Hr

Sorbon, Hr Rutström, Hr $. A. Engeström, Hr

Nilsson, Hr Rabbén, Hr Fries, Hr Hylander, Hr

Bill, Hr Bring, Hr Danielson, Hr Reuterdahl, Hr

.Florman, Hr Liljewahh, Hr Colliander, Hr Tegnér,

liv Lidbeck, Hr Sönnerberg, Hr Brag-> Hr Zetter-

stedt9 Hr Agardh, Hr C. Retzius.
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