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Denna Upplaga är deruti skiljaktig från den förra, 

att den Zoologiska Ärsberättelsen erhållit egen paginering, 

att hvarje särskilt Vetenskapsgrens detaljer blifvit under 

gemensam rubrik ordnade, samt att en öfversigt af hela 

Innehållet blifvit bifogad; hvarigenom vunnits en öfver- 

ensstämmelse i formen mellan denna årsberättelse och 

årsberättelserna för de följande åren. 



Zoographie. 

Vid betraktande af den oräkneliga myc- 

kenhet af redan kända organismer, hvil- 

kas antal ännu årligen genom nya upp- 

täckter förökas, har ej sällan den frågan 
uppstått, huru stor summan af alla be- 
kanta Arter inom hvarje Class kan anses 
vara. Att med någon ”säkerhet besvara 
denna fråga, är för det närvarande omöj- 
"ligt. Dertill skulle fordras ej 'allenast en 
noggrannare kunskap om identiteten eller 
ock skiljaktigheten af de hos. Författare 

Antalet 
af be- 
kanta 
djur= 
arter. 

förekommånde arter, än af deras ofta” 
ofullständiga beskrifningar kan inhemtas3 
det ”skullé äfven fordras en öfversigt och 
en noggraun jemförelse af allt det ännu 
obeskrifna, som 1 alla öfver Jordklotet 
spridda Museer och Samlingar Tförvaras. 
Likväl kan man, understödd af de största 
Samlingar och fullständigaste Bibliotheker, 
gissningsvis våga några uppgifter 1 detta 
ämne, hvilket bland andra, äfven Hum- 
BOLDT gjort. — GmenIn kunde i sitt bekan- 
ta compilatoriska verk icke uppföra mer 
än omkring 4006 Mammalier, 2600 Fog= 
lar, 340 Amphibier och något öfver 800 
Fiskar. Humsorprt beräknar antalet af nu 
kända arter vara: Mammalier 500; Fog- 
lar 4,000; Ampbhibier 700; Fiskar 2,500. 
Hela antalet af vertebrerade djurarter skulle 
således stiga till 7,700. — Insekterna an= 
tagas deremot ensamt till 44,000 Arter, 

Prof. Dålmans Ärsb. 1822. (1821.) -& 
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således ej allena till mer än alla de an- 
dra djurens sammantagna, utan äfven till 
lika mycket som man nyligen ansett alla 
phanerogama Växtarter utgöra. 

I Europa anses lefva omkring 80 Ar- 
ter af Mammalier, 400 af Foglar, 30 af 
Amphibier. På södra hemispberetl; vid 
Cap, finnas efter ett nära lika förhållande 
fem gånger så många Foglar som Mam- 
malier. I den mån man närmar sig till 
ZEquatorn, tilltager det öfverstigande an- 

talet af Fogelarter, och än mera det af 
Amphibier. — Ganska anmärkningsvärdt är 
deremot, att enligt Cuviers uppräkning af 
djur från fornverlden, det kunde synas som 
under jordens äldre Epoker lefvat ett vida 
större antal af Mammalier/än af Foglar. » 

Att uppgifva antalet af alla inom 
Sverige upptäckta djurarter, är ännu lika 
omöjligt. Man räknar Mammaliernas till 
70, Foglarnas till 260, Ampbhibiernas till 
22, samt Fiskarnas till omkring 130. Så- 
ledes de Svenska vertebrerade djurens till 
omkring 480. Bland dessa torde. dock 
vid närmare granskning 'Amphibiernas få 
arter snarare minskas än ökas; bland Fi-- 
skarnas deremot den betydligaste tillök- 
ningen vara att förvänta. ! 
I LinsÉ's Fauna Svecica anföras om- 

"kring 2,300 djurarter. Bland dessa utgö- 
rå Maskdjaren omkring : 200, Insekterna 
nära 1,700. Som bekant är, hafva, se- 
dan LimsÉ's tid, Svenska maskdjuren af 
alla djurklasser minst blifvit undersökta, 
och antalet af kända arter deraf minst 
ökadt, då deremot Insekternas vunnit en »- 

- 
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tillväxt nästan öfver all jemförelse med 
de andra -klassernas. Coleopter-ordningen 
är likväl den enda som af sednare Natur- 
forskare medhunnit fullständigt omarbetas. 
Mot LinnsE's dithörande 500 Arter, räknar 
man nu omkring 1,700, således lika många 
som alla af LinxÉ anförda Svenska Insek- 
ter sammantagne. Med undantag af denna 
ordning, samt af Orthoptera och Lepidopte- 
ra, är bland de öfriga Insekt-ordningarne 

. antalet af nya och obestämda svenska arter: 
i våra Museer så stort, att det ofta uppgår 
mot eller öfverstiger det af redan beskrifna. 

Man torde 'af denna öfversigt lätt 
kunna förklara, hvarföre äfven i Annaler- 
na för Zoologiska upptäckter entomologi- 
ska undersökningar i anseende till antalet 
intaga ett så betydligt rum. 

Mastologie. i 

Sir THomaAs StTAmForp RBArfres har lem- Nya 
nat en med beskrifningar och anmärkningar Prag 
riktad förteckning på de Arter af Mamma- Ostin- 
lier, som finnas på ön Sumatra och i dess KIOD 
granskap, enligt en Samling, som under 
hans Direction blifvit gjord för Ostindi- 
ska Compagniets räkning ”). Bland de 
här anförda Arter, omkring 50 till anta-. 
let, synas åtskilliga förut vara alldeles 
icke eller endast ofullständigt beskrif- 
na. I synnerhet var det oväntadt, att 
i Ostindien, som en så lång tid varit 
af Europeer kändt och undersökt, ännu 
skulle kunna upptäckas ett obekant djur 

") Linn. Transact. Vol. XIII, p. 239. 

LÅ 
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af. sådan storlek som den här beskrifna 
Tapiren, Tapirus malayanus. Denna lik= 
nar till skapnad den Amerikanska Tapiren, 
och är försedd med en på samma sätt 
böjlig snabel; Dess färg är svart, med 
undantag af ryggen och sidorna af buken, 
som äro hvita: Längden stiger till 8 fot, 
högden till 3 fot, 9 tum. — Den första, 
eburu högst ofullständiga, underrättelsen 
om detta djurs vistande på Sumatra, er- 
hölls redan år ij772, af en Herr WuHar- 
FELDT, Som ansåg djuret. för en Hippopo- 
tamu$, ehuru den bifogade ritningen nu 
visar; att hän beskrifvit Tapiren. Un- 
der flera följande decennier anmärktes 
detta djur icke vidare. Först år 1805 
lär ett sådant lefvande blifvit sändt till 
GeEorG LertH, Gouvern. Lieut. 1 Penang. 
Det upptäcktes sedan i grannskapet af 
Malacca af Major FARQUHAR, som 1816 till 
Asiatiska Societeten meddelade en teck- 
ning och beskrifning af detta djur. 
Sedermera erhölls ett lefvande exemplar 
för Menageriet 1 Barrakpore, hvärefter 
Diurp tecknat den figur, som FREDR. 
Cuvier 18109 publicerat i sitt stora Litho- 
graphiska verk. — 1820 ankom för Herr; 
Rärfres räkning en sådan Tapir till Eng- 
land, tillika med ett fullständigt skelett, 
samt inelfvorna förvarade i sprit. EveE- 
RARD Home har derigenoni fått tillfälle att 
göra jemförelse mellan detta djur och den 
Amerikanska Tapiren, hvaraf resultaten 
äro att förvänta i nästa bandet af Kongl: 
Societetens Transactioner;. 
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Bland de öfriga djur, som Hr Rirr- 
res beskrifver, förekommer en Viverra? 
Binturong , som uppgifves snarlik den 
Amerikanska Viverra caudivolvula, men 
till léfnädssätt och utseende äfven liknan- 
de Ursus lotor. Äfven en annan ny Art, 
Viverra gymnura. Af Apor finnas på 
Sumatra 9 eller 10 Arter, som ej heller 
alla synas vara förut bestämda. — Bland 
Glires har RAFFrLEs upprättat ett eget släg- 
ite, kalladt Tupaja.. De hithörande arter 
äro små djur, som med kroppsbyggnad 
och utseende af Ekorrar förena ett sådant 
utdraget hufvud, och "den tändbyggnad, 
som utmärker Näbbmössen. De skilja sig 
likväl från arterna af sistnämde slägte, 
icke allenast genom stora lifliga ögon, som 
ganska väl tåla dagsljuset, utan äfven deri- 
genom, att deras lefnadssätt alldeles icke 
är underjordiskt, eller de för sin verk=. 
samhet föredraga natten. Den ena arten 
kallas Tupaya ferruginea, lefver af fruk- 
ter, äfven af mjölk, och blir ganska spak; 
den andra Tupaya Tana, enligt Infödin- 
garnes benämning på detta djur. 

Taom. Horsreind, som längre tid up- 
pehållit sig i Ostindien, och i synnerhet 
fästat sin uppmärksamhet på dessa län- 
ders Natur-alster, har under sistledne år 
utgifvit första häftet af de teckningar och- 
beskrifningar han änmmar meddela öfver de 
derstädes observerade djur. De nya Mam- 
maljér, som i detta häfte förekomma, äro: 

elis jdvanensis', liknande Fel. serval och 
F. undata ; — Felis gracilis ; samt Viver- 
ra Musanga. Dessutom är här äfven 



Leracs ” 
” Indel- 
ning af 
Fläder- 
mössen. 
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afbildad och beskrifven den ofvannämde 
Tapirus Malayanus "Y. | 

: Under namn af Viverra? Linsang 
har Tuom. HardwicK beskrifvit ett på Ja- 
va förekommande köttätande djur, hvars 
rätta plats i systemet likväl ännu är gan- 
ska obestämd. Samma Förf. bar äfven 
beskrifvit. en Varietet af den vanliga hun- 

den, från Sumatra; den synes visa någon 
likhet med "Ny-Zeländska hundracen. "+). 

Ingen ordning af Mammaker har i 
anseende till Systematiken under sednaste 
decennier blifvit så mycket bearbetad, så - 
mycket riktad med nya slägten och un- 
derdelningar, som Läderlapparnas. - Hos 
LinnÉ utgörande blott ett enda, eller 
högst. a:ne slägten, bilda dessa djur i de 
nyare systemen en egen naturlig ordning, 
hvars redan talrika slägten ännu som of- 
tast förökas, eller enligt olika åsigter på 
olika sätt bestämmas. Nyligen har äfven 
LeaAcH ökat deras antal, i tvenne afhand- 
Lingar, införde i Linn. Soc. Transact. 
1821 5), Han indelar dessa djur i tven- 
ne flockar, af hvilka den ena utgöres af 
dem, hvars nos är försedd med egna 

 bladformiga utväxter, den andra åter af 
de arter, som . äro i saknad deraf. Den 
sednare flockens slägten ökas af LEAcH 

+) Tuomas HozrsrFjern M. D. Researches in Java 
and the Neighbouring Islands. Number I. Lon- 

. don I. 1821. (4:o med 9 colorerade plancher). 
") Transact. of Linn. Societ. Vol, XII,;1. 1821, 

ATA ; 
; 40) Transact. of the Linn. Societ. Vol. XIH, 

1. p. 69 & p. 73. E 

, 
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med trenne nya genera, hvardera inne- 
hållande blott en art, tillegnad någon 
af Författarens lärda vänner, nemligen: 
Celeno Brooksiana, Aöällo Cuvieri, och 
Scotophilus Kuhlii. Inom den andra floc- 
ken af Flädermöss, som innefattar de med. 
bladformiga utväxter -försedde (Rhino- 
phylli); har LeAcH bestämt 7 genera, hvär- 
af likväl Megaderma och Vampyrus förut 
voro föreslagne. Vid de återstående. ge- 
néra finnes för hvarje likaledes en art an- 
förd och beskrifven, nemligen Artibeus 
jamaicensis, .Monophyllus Redmani, Mor- 
moops Blainvillii, Nyctophilus Geoffroyi 
och Madatzeus Lewisii.. På Mormoops Blain- 
villii, ett djur hvars hufvud har ett gan- 
ska vidunderligt utseende, är äfven en 
figur bifogad. . ; 
pv I Lisstiska 'Transactionerna "Y) har 
Cr. HAminton SmitH nyligen meddelat åt- 
skilliga anmärkningar och beskrifningar öf-- 
ver några till Antilop-slägtet förda djur- 
arter, nemligen Antilope Furcifer, (strong- 
horned ”Antilope, Travells of Lewis, and 
Clarke ,); — Äntilope palmåta; — Antilo- 
pe Mazana, (Seba tab: XIII, fig. 3,); — 
Ant. Temamazama , COvis Pudu Gmel.y; 
— samt Antilope lanigera, eller Rupica- 
pra americana BLrLAnviune. Svårigheten 

att rätt bestämma de till detta slägte hö- 
rande arter gör hvarje bidrag till detta 
ändamål för Zoologen ganska välkommet. 
Till några af de här beskrifna djuren äro 
äfven figurer bifogade. 

”) Linn. Transact. Vol. XIII, 1, p. 28. 

Anti- 
lop- 
Arter,” 



Ornithologie. 

Djur Den i sednareé åren ökade communi- 
- fä.cationen med Nya Holland, och den vid- 

Nya Sträcktare kunskap man vunnit så väl om 
Holland.denna' ofantliga öns kuster, som äfven till 

någon del om det inre af landet, har va- 
rit åtföljd af talrika upptäckter af det- 
ta Lands Naturprodukter. Den så högst 
egna och i synnerhet för Européer allde- 
les främmande  karakter, som finnes ut- 
tryckt i de djurformer, hvilka här före- 
komma, är måhända mest utmärkt hos de 
djur, som äga en mera sammansatt och 
fullkomlig organisation. Så tillhöra en- 
samt denna ö och tillgränsande Arcehipe- 
lag åtskilliga besynnerliga slägten bland 
däggande djur, t. ex. Dasyurus, Pera- 
meles, Balantia, Phalangista, Hypsiprym- 
nus. Phascolomus, Tachyglossus, samt det 
nu redan mera beryktade Näbbdjuret "7 
COrnitborhynchus) och Kanguru (Halma- 
turus). 

Bland . foglarna äro likaledes åtskilli- | 
ga slägten, som ej synas förekomma utom | 
nämde stora Archipelag. Hit höra ge- 
nera Menura, Occypterus, Scytrops, Ma- 
lurus Vierr., Philedon Cuv. "= Pachy- 
ptila Izr:, samt åtskilliga alldeles nya och | 
ännu: obeskrifna fogelslägten. — Man kan | 
häraf sluta till antalet af nya och obe-- 
skrifna Arter från denna Verldsdel! Tem- 
MINCK har nyligen beskrifvit åtskilliga så- 

") Årsberättelsen 1821, pag. 258. 
””) Ett slägte hvaraf enligt TEmminck nu redan 

40 arter blifvit bekanta. 
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-dana, med inskränkning till dem, som 
förvaras i Linneiska Societetens samling i 
London. Endast af det förut så mycket 
bearbetade Pappegoj-slägtet förekomma 

10 nya arter, dessutom 5 nya Dufvor ”'). 
THomAs HorsrFienb, förut nämd i an- 

ledning af beskrifningar öfver Javas Mam- 
malier ; har, i Linn. FTransact. "), lem- 

nat en systematisk förteckning öfver ett 
ej obetydligt antal af foglar från Java. 
Denna uppsats äger interesse så väl för be- 
stämmandet af foglarnas geographiska för- 
hållanden som igenom de bifogade beskrif- 
ningar och upplysningar, i synnerhet rö- 
rande ett ej ringa antal af här först be- 
stämda nya arter. Äfven har Förf. före- 
slagit ett ej ringa antal af nya genera, hvar- 
af de flesta likväl här endast innefatta 

«en enda årt. Sådana äro: Tirmalia, besläg- 
tad med Turdus; Tora, slägt med Sylvia 
och Motacilla;  Zrena (Coracias puella 
LatH.); Brachypteryx och Megalurus, 
som likaledes' gå nära Motacilla; Mirafra, 
som liknar Fringilla; Phrenotrix (Corvus 
varius LatH.); Pomatorhinus , Prinia och 
Orthotomus , hörande till Certhiernas af- 
delning, samt Eurylaimus. — Det är an- 
märkningsvärdt, att bland dessa Javan- 
ska foglar äfven förekommer den i Europa 
så högst sällsynta Tachydromus isabelli- 
nus =), — Horsfienp har i ofvannämde 

+) Transact. of the Linn. Soc. Vol. XIII 1. 
”4) Transåct. of the Linn: Soc. Vol. XIII 1. 
»”). Charadrius gallicus GmeL., Cursorius euro- 

us Lyrn., benämningar, som båda: äro li= 
a opassande för en javansk fogel. 

Foglar 
från 
Java. 
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första häfte af sitt arbete, äfven afbildat 
och "beskrifvit hågra af dessa foglar, så- 
som Irena puella, Phrenotrix Temia, och 
Motacilla speciosa =). : 

En ny och vacker Fasan från Ostin- 
dien, Phasianus cruentus, har blifvit be- 
skrifven af HARDWICKE """'), 

TrAer /LrEaAcH har bestämt och aftecknat bå- 
oc AEA könen af 3:ne arter af slägtet Glareola, 

” nemligen: 1, Glareola pratincola Linn,, 
CGL. austriaca LaTtH., Gl. torquata Meyer), 
hvaraf Gmenins och LaAtHAMs Glar. ne- 
via och Senegalensis endast äro yngre 
foglar; samt 2, GI. orientalis och ,3, GI. 
australis, nya arter, den förra från Java: 
den sednare , från: Australien "=, 

Podoces. GorttuH. Fischer har beskrifvit ett nytt 
fogelslägte kalladt Podoces +); det hör till 
ordningen Passeres, ehuru det till habi-. 
tus säges likna Corvus. Den enda be- 
kanta arten kallas efter upptäckaren, Po- 
doces Panderi, och skall i flockar finnas 

'i öknarne på andra sidan om Orenburg. 
Fogeln säges springa mycket fort; och 
deremot litet begagna vingarne; ett ovan- 
ligt förhållande i denna ordning. 

Taru Epmonston har meddelat några iakt- 
tagelser rörande Larus parasiticus. Linn., 
en fiskmås, som, i likhet med flera ärter 

+) Isis 1820. 3. p- 330. 
++) Linn. Transact. Vol. XIII pag. 237. 
24) Linn. Transact. Vol. XIII. 1. 
+) Lettre au nom de la Soc. des Natur, de Mos= 

cou a M. Pander. Contenant une Notice sur 
un nouveau genre d'Oiseau et sur plusieurs 
nouveaux Insectes. Moscou 1821. 8:o 
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af detta slägte, genom den olikhet den 
visar under olika åldrar” och hos olika: 
kön, har förledt Naturforskare att beskrif- 
va dessa förändringar såsom särskildta ar- 
ter. Så är, t.ex; Larus crepidatus Linn. 
ej annat än denna fogel-art vid yngre 
= DE | 

Maciniivray har meddelat en förteck-Hebridi- 
ning öfver de foglar han kunnat upptäckaska fog- 

i Harris district, en del af de yttersta 
Hebriderna... Denna förteckning kan räk- 
nas bland bidragen till en närmare kän- 
nedom om foglarnes geographiska ”förhål- 
landen, åtminstone de go Arters, som 
här äro uppräknade, af hvilka större de- 
len äro strand- och sjö-foglar =). 

+ Det betydligaste och rikhaitigaste bi- Tem- 
drag i detta ämne' är likväl det Under lanches 
året utkomna af TeEmmincks och MEJFFREN colo- 
Lauvciers stora verk, Planches coloriees riées 
doiseaux. I de sednast lemnade häften, 
N:o 7 till och med it, innehållas teck- 
ningar och beskrifningar på omkring 40 
fogelarter från alla verldsdelar; af dessa 
torde större delen kunna anses såsom nya, 
men tillfället medgifver här icke en fram- - 
ställning af dem "=, a 

MN 

Ichthyologie.l kk? 

" Af den" nästan outtömliga skörd af Ameri- 
Naturalster, och vetenskapliga antecknin-Ekanska 

,” 

gar, som Humsorpt och BonpPrAnp hem-enl.Hum- 
fört från Amerika, 'återstå ännu ymniga "”"T: 

"") Edinb. Philes. Journ. Vol. V. 1821, p. 166. 
5) Edinb. Philos. Journ. Vol. /V. p. 257.. | 
””) Recens, i Annal. gen. 1821. Juin, p; 395. 

” 
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förråd af obekanta föremål saint många 
och rikhaltiga ämnen för andra Veten- 
skapsidkares forskningar och bearbetan- 
den. Såsom bevis härpå kunna äfven an- 

föras 11 och 12 häftet af Recueil d'ob- 
servations de Zoologie et d"Anatomie com- 
paree, som under loppet af förra året 
utkommit. I dessa häften finnas i syn- 
nerhet bidrag till en gren af Zoologien, 
som framför andra är i behof af en dju- 
pare. granskning, nemligen Ichthyologien, 
och dessa äro lemnade af VALENCIENNES, 

anställd vid Museum i Jardin des plan- 
tes. Han har jemfört de af Humsorpr 
hemförda fiskar med de i Paris befintliga 
rika samlingar, och till dennes nya släg- 
ten hänfört de i dessa Museer förekom- 
mande arter. I syöånerhet är här fråga 
om de hithörande insjöfiskar. Det synes 
som på hela jordklotet dessa finnas blott 
1 ett inskränktare antal af Arter. GMELIN 
har anfört något öfver 800 fiskar, hvari- 
bland omkring 200 tillhöra sött vatten. 
Enligt Humsgorprt är antalet af kända fisk- 
arter nu ökadt till omkring 2;500, men 
denna ; tillökning har till största delen 
uppkommit af saltsjö-fiskar. Det är i syn- 
nerhet anmärkningsvärdt, att. flodvatten- 
fiskarhes antal i de värma länderna synes 
så ringa, — man känner endast omkring 
100 arter, — samt att fiskar icke före- 
komma i de högst belägna sjöarne. — Ra- 
monD har på Pyreneerna funnit den van= 

liga Forellen vid en höjd af 153 famnar; 
Fjellforellen ända till 1162 famnar, men 
vid 1187 saknades den alldeles. Daxfo- 
rellen stiger endast tull 917 famnar. Py= 
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reneerna ligga mellan 422 till 43 gr. N. Br., 
hvarest medeltemperaturen på slättlandet 
är 15 eller 16 grader Celsu. I det equa- 
toriala Amerika är Thermlinien omkring 

« 1,300 famnar högre än på Pyreneerna;, 
-men det oaktadt träffas icke fiskar vid 
någon motsvarande höjd. Forell-arter har 
Himsordr alldeles icke funnit på Anderna. 
De fiskar, som träffas alldrahögst, vid om- 
kring 1400 till 1600 famnars höjd, äro af 
genera Poecilia, Pimelodus, Eremophilus 
och Astroblephus. I sjöar, som ligga vid 
en höjd af 1800 till 1900 famnar träffas 
inga fiskar, ej ens under sjelfva equatorn, 

- ehuru medeltemperaturen 1 dessa sjöar är 
9,5; då deremot de pyreneiska sjöar vid 
1200 famnars höjd, som ännu hysa Fo- 
reller, stundom äro tillfrusne halfva året, 
samt ega en medel-temperatur af entast 
1,3. En sjö, Laguna de Nica, ej långt från 
Quito, är nästan hela året fri från 1s, 
men eger dock inga fiskar. Det djuriska 
lifvets upphörande i högt belägna vatten= 
drag måste -således bero äfven på andra 
förhållanden än endast Klimatets. — I 
nyssnämde häften är ett betydligt antal 
af Amerikanska fiskar beskrifvet, åtskilli= 
ga nya slägten bestämda, samt interes= 
santa anmärkningar meddelade öfver de 
Delphiner, som lefva 1 sött vatten. — 
VaALEnciensÉs har äfven bifogat beskrif- 
ningar öfver några Musslor, dem Humsorot 
under sin resa samlat ), 

”) Voyage de M. M.A. de Humsorp?t et A. Bon= 
FLAND, 2:6 partie, Recuéil Mobservations de 
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Entomologie. 

Entomo- Bland de senast utkomna entomologi- 
graphi- 

T- ska A 
beten. 

ska Arbeten torde i första rummet böra 
nämnas 2:a delen af den omarbetning Hr 
MzriGEn utgifvit af sin Beskrifning öfver 
de europeiska Arterna af Dipterordningen, 
— såsom det fullständigaste verk man i 
detta ämne ännu eger. Första delen in- 
nefattar Tipulariernas vidlyftiga familjer, 
fördelade i 41 slägten. . Den andra lem- 
nar en början af de Tvåvingar, hvilkas 
antenner bestå af färre leder, och inne- 
håller Familjerna: Xylophagi, Bombylarii; . 

 Asilici, och Hybotinge. Omkring 500 hit- 

Otioce- 
rus och 
Anotia. 

hörande europeiska Arter äro indelade i 
34 slägten, samt noggrant beskrifna "'). 

Kirer har med beskrifningar och fi- 
gurer npplyst 2:ne nya slägten af Cica- 
er, hörande till Fulgorelle. Det första, 

kalladt Otiocerus, utmärker sig medelst 
några egna antennformiga bihängslen på 
sjelfva antennerna, och innefattar 8 spe- : 
cies, alla från Georgien, och alla benäm- 
da efter någon Entomologisk Författare, 
såsom Otiocerus De Geeri, Stollii, Abbo- 
til, o. s..v. — Det andra slägtet kallas 
Anotia, och synes komma nära Delphax. 
Deraf blott en art, kallad A. Bonnetii ""). 

Zoologie et d”Anatomie comparée, 11 et 12:e 
livraison. Planche 45—51. Paris 19821. — 
(På Tabellerna äro 16 Arter af Fiskar samt 
4 af Musslor afbildade.) 

") Systematische Beschreibung der. bekannten 
europeischen zweifliägeligen Insecten, 2:r Theil, 
Aachen. 1820. 8:o (363 pag. samt 10 Tab.) 

”") ”Transact: :of the Linn. Soc. Vol. XIII, Pp. 12. 
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LreacH har i korthet beskrifvit en li- Murmi- 
ten Insect, funnen bland frön från China, dius, 
och hörande till Byrrhides: Lrack hår 
ansett denna Insect böra utgöra ett nytt 
slägte, "och kallar den Murmidius ferru- 
gineus =). : 

Nya insect-arter hafva blifvit beskrif- Nya 
+ na af Drariez; som i Annales générales Atter 

fortsatt sina uppsatser i detta ämne +), 
Större delen af dessa äro Coleoptrer , bland 
dem äfven en ny art af det slägte denna 
Förf. nyligen försökt uppställa under namn 
af Octogonotus.— Likaledes har LÉon Du- 
FOUR, 1 samma Annaler beskrifvit och af- 
tecknat sex nya Coleoptrer från Senegal"), 

GotTtHELF FiscHER, Directeur vid Na- 
turh. Societ. i Moscou, har i ett bref till 
Doctor PaAsperR uppgifvit och bestämt åt- 
skilliga nya Insect-arter, bland hvilka nå- 
gra äfven ånses utgöra egna slägten. « De 
böra alla till Coleoptera.  Anomoeus, ett 
nytt genus, hvars plats vore: mellan Cy-. 
mindis och Zuphium; — Cullisthenes när- 
mast .Calosoma; — Diesia , nära Pimelia; 
— TLagona äfven hörande till Pimeliarize, 
samt Gnathosia hörande till Tenebrioni- 
des. Bland de åtskilliga nya arter, som 
här uppgifvas, torde i synnerhet 2:ne Le- 
thri, neml. L. scoparius och L. lohgima- 
nus, förtjena uppmärksamhet. Alla dessa 
msecter voro samlade af Doctor Cur. Hinr. 

— 

") Linn. Transact. Vol,, XIII. i pc 41. 
") Annal. gén. 1821. Mai, p. 130. 
"A4) Pag. 358. Tab. 130. 
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PanperR under en resa med Ambassaden 
till Bokara 7). ; 

Tessa. RäArisesQue, Professor i Lexington; 
"P5 har beskrifvit en Spiädel-art, som enligt 

hans påstående ej eger mer än 4 ögon; 
ett högst ovanligt förhållande bländ  des= 
sa djur, då de eljest ega åtta eller åtmin= 
stone sex. Årten, söm 1 anledning af . 
denna egenhet måste bilda ett eget slägte, 
kallas Tessarops maritima, och säges va= 
ra ganska allmän vid steniga stränder af 
New-York, Connecticut o. s. v., der den ' 
kallas Sea-Spider eller Rock=Spider. Ra- 
FINESQUE säger att den synes icke spinna. CD) 
Den berättas lefva af de små Crustaceer, 
som ebben qvarlemnar. Arten finnes be= 
skrifven, och afteknad i Annales generat 
les 1821. April p. 83. Tab. 1 £6: 

Helminthologie o. s.' öv. 
= För Helminthologien har under år 

Mollu= 1821 en fortsättning utkommit af Firus= 
sker. såcs stora verk om de: Mollusker som lef= 

va på landet eller i sött vatten; ett ar- 
bete som vid förra årsberättelsens afgif- 
vande tillfället endast medgaf att anmä= 
la ="), Man har vid :' detta stora verk 

sökt 

”) Lettre adressé au nom de la Societé imp. 
des Naturalistes de Moscou å M. le Doct. 
Panoer, par G. Fiscaer. — Moscou 1821. 
8:o (15 pag.). é AR | 

”") Histoire naturelle générale et particuliere des 
Mollusques ierrestres et fluviutiles, tant des 
especes que I'on trouve aujourdhui vivantes 
que des depouilles fossiles de celles qui m'exi> 



, 0 

sökt att så mycket möjligt förena inre vet- 
tenskapligt värde med yttre skönhet och 
ett i förhållande härtill lindrigt pris. Få 
författare torde för sina arbeten haft så 
rika tillgångar. FÉrussacs egen Samling 
af de föremål, som här afhandlas, anses 
för den fullständigaste i'verlden, och till 
befordrande af' detta arbete har franska 
Regeringen anmodat sina Consuler på oli- 
ka trakter af jorden att låta insamla de 
Snäckor och Musslor, samt så vidt möj- 

- 

- ligt äfven de hithörande lefvande djur, 
som lefva på det torra och i sött vatten, 
— för att insända dem till FÉrussac; — 
och det säges att, för att än ytterligare lät- 
ta arbetets utgifvande, Konungen köper 
alla dithörande original-ritningar 7). — 
Den stora myckenhet af arter, som Förf. - 

haft att framställa, har gifvit anledning 
att äfven öka slägternas antal, dels genom 
delning af de förut antagna, dels genom 
anförande af alldeles nya, i synnerhet 
bland utländska arter. I de :3 hittills 

stent plus, classées d”apres les Caracteres es= 
sentiels que présentent ces amimaux et leur 
coquilles. Oeuvre posthume de Ms le baror 
J. B.L. d'AupezaroD pE FårRussac, continué 
mis en ordre et publié pr Ms. le Bar. VPAvu- 
DEBARD DE FErRUSsSAC Son fils. Paris. — Ca- 
hier I — XII. 1819 — 1821. — (Arbetet 
utkommer i 2:ne Upplagor. Quart-editionen, 
med svarta figurer på Velin, kostar 15 franc 
häftet. — Folio-Editionen, rhed colorerade 
figurer 30 franc. Hvarje häfte innehåller 6 
Tabeller, samt 3 till 4 ark Text.) 

”) Isis 1821. 3. 

Prof. Dalmaås 4rsb. 1822. (1821.) 2 

så 
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utkomna häften, innehållas de Mollusker 
som sakna skal, samt en början af dem, 
som' härmed äro försedde, 

Obekant Tausayr har från Brasilien till Ft- 
mask- 
djur. Russac Öfversändt en alldeles obekant art 

af maskar, som ej synes kunna föras till 
något af förut fastställda slägten, ja knap- 
past till någon af de bland Maskarna be- 
stämda afdelningar, emedan dess organi- 
sation synes vara mera sammansatt och 
fullkomligare än man eljest träffar hos 
djur af denna klass. Den visar inga bestäm= 
da yttre organer, blott'en långlagd kropp, 
fram till afsmalnad, slät och liksom öf- 
verdragen med fernissa. Man märker in- 
tet afskildt hufvud, dock synes den främ- 
sta smala ändan af kroppen svara deremot, 

emedan den alltid bäres upplyftad, och 
begagnas på samma sätt som tentaklerna 
hos snäckor. Masken träffas stundom på 
träd och buskars grenar, men oftast un= 
der stenar, och efterlemnar, på samma 
sätt som snigeln, ett af slem glänsande 
strek, der han gått. Dess färgteckning är 

- ombytlig; och man känner ännu ej om 

Partula. 

dessa olikheter beteckna skilda Arter el- 
ler blotta Artförändringar. Detta anony- 
ma djur finnes, efter en af Taunay sänd 
teckning, afbildadt i BranvicnE's Journ. 
de Phys. 1821. Febr., — såmt i Annales 
gener. 1821. Avril. Tab. 116 f. 2, 3. Det: 
enda till Europa ankomna exemplar här- 
af är lemnadt till Cuviers undersökning '). 

FErussåc har likaledes uppställt ett 

”) Brasy. Journ, de Phys, 1821. Febr. p. 233: 
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nytt slägte bland Landsnäckor, kalladt 
Partula. Det kommer närmast till Ver- 
tigo, men skiljer :sig genom den bland 
landsnäckor förut ej observerade :egenhe- 
ten, att det, likt Pazudina viviparu (He- 
lix Linn.) inom sig hyser redan utbilda- 
de afkomlingar. Skalets form är äfven - 
egen och afvikande från :andra 'Snäckor. 
Såsom hörande till Pårtula :anser FÉrus- 
såc sig kunna anföra: 1. Helix pudica 
Möller, CAuris virginea 'Chemn. ""Y; — 2. 
P. anstralis F. (Helix Faba Gmel.);— 3: :>' 
P. Otaheitana, (Hel. perversa Gmel. -p. 
3643, Chemn. 9. f. 950, d 951). — Dess- 
utom ännu tvenne nya Arter "från Mari- 
anska öarne ='"Y, 

Tuom. BacketTt har beskrifvit och :af- Nya 
tecknat tvenne nya arter af Helix, funna Cqnchys 
i Canada, och kallade H. angulata och H. 
monodon ""Y, och R. SHEPPARD har likale- 
des afbildat och beskrifvittvenne nya engel- 
ska arter af Mytilus, M. incrassatus och ma- 
'cula, snarlika. M. 'cygneus och :anatinus 2). 

HönincHavs har afbildat en vid Ma- 
stricht funnen Art af Crania, :som synes 
utgöra en ny, eller förut åtminstone ej 
aftecknad varietet af LAmaArcKs Crania per- 
:sonata 5). | 

JoHs FremminG har meddelat åtskil-Sertula- 
. 2 ./ -” .” ” H ria gela- 

- liga anmärkningar rörande Sertularia ge="finosa 

”) Chemn. tab. 121. fig. 1042. ; 
"") Braisy. Journ. de Phys. 1821. p. 459. 
ägd) kart of the Linn. Soc. Vol. XII. 1. 
" P: 42. å 

a) Linn. Trans. Vol. XIII. p. 83. 
4) Isis 1822. 1. p. 108. 
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latinosa PArrAs, och denna Polyps Na- 
turhistoria "'). TN | 

Rekiho= D:r Bremser, bekant genom sitt ar- 
Va bete öfver de i Menniskokroppen före- 

"kommande Intestinal-maskar, har medde- 
lat åtskilliga anmärkningar om, Echinococ- 
cus hominis Rup., hvaraf synes, att ål- 
skilliga i Menniskor funna Hydatider verk- 
ligen inneslutit detta djur =). 

"Micro- Hr ScoresgBy har meddelat underrät- 
scopiska telser om myriader af små microscopiska: 

jar 2 : : 3 ck : 
i hafvet djur, som uppehålla sig i ishafvet vid 

Grönland, i ett vatten, som nästan stän- 

land. digt är beströdt med is, utsatt för en 
medel-temperatur af 15 grader under frys- 
punkten, och färdigt att tillfrysa i hvad 

” månad som helst under hela året. — Man 
märkte, under några dagars lugn, på haf- 

vets yta åtskilliga stora fläckar eller vid- 
” sträckta strimmor af en gulgrön färg, li- 
kasom hafvet varit betäckt med Svafvel- 
pulver. Då skeppet passerat någon sådan 
strimma, syntes den delad, och förenade 
sig icke åter, hvaraf kunde slutas, att 
detta phenomen endast tillhörde hafvets 
yta. Vid microscopisk undersökning af 
vatten, som . från sådana färgade fläckar 
upphemtades, befanns det innehålla en 
otalig mängd af ytterst små djur. Dessa 
syntes äga en klotrund form, citrongul 
färg, och voro till en del i beständig rö- 

a relse, men så små, att man under stark 

") Journ. pe Phys. 1821. p. 411. 
4) Meckeus sArchiv fär die Pbysiologie. 6:er ' 

Band. 1820, p. 292. i Fre 
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förstoring "såg flere hundrade rymmas i 
en vattendroppe. Så hastig deras rörelse 
än förekom under microscopet, så ringa 
var den i sjelfva rummet; ty äfven de 
snabbaste af dem hunnö ej framskrida- 
längre än en tum på tré minuter. — För 
att göra deras ringa storlek rätt fattlig, 
har Förf. anfört några, kanske nog para- 
doxa jemförelser och uträkningar. T. ex. 
att, då man beräknat att Condoren med 
sin starkaste flygt skulle vid equator kun- 
na flyga omkring jordklotet på ungefär en 
veckas tid, dessa små djur till en sådan 
resa behöfde ej mindre än 8,935 år. — 
Deras hela längd skattades endast till. 
3567 eller ag53s:s tum. — Någon zoolo- 
gisk beskrifning på dessa små djur har 
Förf. icke lemnat, men de uppgifna be- 
visen på deras ringa storlek torde ursäk- 
ta denna brist. 

1 
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Zootomie och Comparativ 

Anatomie.. 

Anato- Kipy. Barton har lemnat anmärkningar 
mie af .- 3 . . 6 ; 
Pelica- Vid: Natural-Historien och Anatomien af 
Ädnrrer N NN Einn., CTachypetes aquila 

/1ELLOT), af sjöfarande känd under namn 
af Hafs-örn, Fregattfogel, o. s. v., märk- 
värdig som en af de foglar, hvilka göra 
de: vidsträcktaste utflygter öfver Atlanti- 
ska -Oceanen, ofta aflägsnande sig några 
hundrade: mil från fasta landet, äfven- 
som han till en omätlig höjd svingar sig 
upp i luften. "). Längden mellan: ving- 
spetsarne: utgör 6 fot, 10 tum, hans: vigt 
något öfver 2 lispund.. Det mest besynner- 
liga i denna fogels kroppsbyggnad är dis- 
proportionen mellan hans: kropp och hans 
ofantliga vingar, hvarigenonr han: står i en 
verklig motsats mot Strutsen och Casuarien, 
på hvilkas stora kropp vingar nästan saknas. 
Vingarne på den ifrågavarande Pelikanen äro 
likväl i spetsen så smala, att. denna nästan 
skulle kunna anses: såsom onyttig; vid flyg- 
ten... — Fötternas. structur, äfvensom åt- 
skilliga delar af dess anatomie, visa tyd- 
ligt,, att denna fogel aldrig, som dess 
samslägtingar ,, uppehåller sig på vattnet, 
att. den saknar förmågan att. ssmma, . och 
således. gör ett märkvärdigt undantag från 
alla andra sjöfoglar. Den saknar äfven 
den körtel, som afskiljer: det fett, hvar- 
med ' sjöfoglar skydda sina fjädrar för 

”) Linn. Transact. XIII, p. 1. 
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vattnets åverkan. Likafullt hemtar denna, 
 fogel sin föda ur hafvet. Det medel, hvar- 
igenom han hålles skadeslös för saknaden 
af andra sjöfoglars beqvämare kroppsbygg- 
nad och lefnadssätt, består till större de- 
len i stjertfjädrarnes form och ställning; 
de äro nemligen stora och starka, de yt- 
tersta störst, liksom hos Svalan, och kun- 
na efter fogelns vilja utbredas i alla mo- 
dificationer.. Under: det fogeln. sprider 
eller. sammandrager, höjer eller sänker 
dessa fjädrar, kan han med största snabb- 
het stryka öfver” vattenytan, och, med 
sin långa hals och näbb, ur dess: bryn 
uppsnappa sitt rof, utan att nedsänka 
kroppen i vattnet. Han har för öfrigt äf- 
ven seder. af en roffogel, och röfvar från 
andra. sjöfoglar, G synnerhet från Pelica-' 
nus piscator) de fiskar dessa för egen räk- 
ning hemta ur vattnet. — Dessa drag i 
Fogelns Naturalhistoria tjena att förklara 
ändamålet med de ovanliga förhållanden, 
som visa sig i hans anatomi, hvilken här 
egentligen vore föremålet. 

Hufvudets. ben äro i det hela ganska 
tjocka och tunga, och cranii cavitet ut- 
omordentligt liten i jemförelse med huf- 
vudets. storlek, i den: grad, att denna ca- 
vitet hos en Pappegoja af lika eller min- 
dre storlek innehåller tre gånger så myc- 
ken hjerna. För öfrigt utmärker sig den- 
na Pelicans kroppsbyggnad i synnerhet 
genom en ovanligt stark utbildning af de 
delar, som fordras för att. nästan bestän- 
digt underhålla "honom sväfvande i luf- 
ten.  Bröst- och Nyckel-benen, men i 

i 
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synnerhet de öfre extremiteternas ben äro 
af en storlek och styrka, i alldeles öfver- 
skridande förhållanden mot det öfriga 
skelettet, och ganska starkt utbildade, för 
att så mycket möjligt tjena: "till fördelak- 
tiga fästen för bröstets muskler 7). De 
trense stora bröstmusklerna allena äro af 
en så utomordentlig storlek, att de väga 
nära en fjerdedel af hela fogelns kropp. 
Bäckenets ben äro deremot så tunna, att 
de på åtskilliga ställen synas genomskin- 
liga. Hvad likväl i synnerhet på detta- 
skelett utmärker sig, är beskaffenheten 
och ställningen af de ben, som tjena till 
stöd och fästen för pe fogels stjert, 
som vid hans sväfvande öfver "vattnet är 
af så mycken vigt för hela hans lefnads- 
sätt. De hithörande ben och muskler äro 
i förhållande härtill på ett alldeles ovan- 
ligt sätt construerade oeh utbildade, för 
att åt nämnde organ på en gång gif- 
va den högsta grad af både styrka och 
böjlighet. 

Anato- Bland Zootomiska Arbets kilde få 
Testudo Jemföras med det verk Bosasus, Profes- 
europzxa.sor i -Vilna, förledit. år föllänfdar öfver 

Anatomien af Testudo europea. På ej 
mindre är 30 folio-plancher och med nära 

") Den relativa storleken af främre och bakre 
extremiteterna, äfvensom deras tyngd, stå i 
ett anmärkningsvärdt förhållande; nemligen: 

Längden af Os humeri 71 tum.” Dess vigt 175 grän. 
; — >  Ulna.. «95 — —:— 140. 

SG SA RAdINE: «a Öien SR 
— — ÖOsfemoris2 — — — = I. 
= — Tibia. 2 — —— 22 
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200 figurer har Författaren sjelf aftecknat 
och upplyst detta djurs anatomiska för- 

bållanden, äfven i minsta detaljer, och 

med en fullständighet, som föga: synes 

kunna lemna någon efterskörd. Dess Osteo- 

logie, Myologie, Neurologie, Splanchno- 
logie, o. s. v. är hvardera särskilt: fram- ' 

ställd, och slutligen har Förf; såsom ett 

Parergon bifogat teckningar öfver hufvu- 
det af några andra djur, nemligen af Kar- 
pen, af Testudo cavana, af Tuppen och 
af Uroxen. I Zootomien kan detta arbe- 
te anses såsom ett mönster ?). -. 

I Årsberättelsen för förra året nämn- 
des om Gezorfrov S:t Hmrames bemödan- 
de att i Insekternas rttre betäckning fin- 
na spår af ett slags skelett, "hvaraf hvar- 
je del ägde sin motsvarande i de verte- 
rerade djurens '/skeletter """'). "EscHscHOLTZ 

har .deremot nyligen beskrifvit ett slags 
inre skelett hos åtskilliga Insekter af olika 

Inre 
Skelett 
hos In- 
sekter. 

ordningar. Det synes tydligast på Mull- 

vads-syrsan , Gryllotalpa vulgaris. I ka-. 
viteten af dess thorax finnes en ganska 
sammansatt apparat af bruskaktiga delar, 
hvars hufvudändamål synes vara, att tje- 
na till stöd för framfötterna, . som hos 
denna Insekt på ett så utmärkt sätt äro 
inrättade att gräfva med. Nämnde appa-: 
rat består af 8 fullkomligt hopväxta brusk. 
I sjelfva bålens kavitet märkas tvenne 

”) Anatome Testudinis europzex!; indagavit, de- 
pinxit, commentatus est Lup.?Henr. BoJAnus. 
— Accedunt Tabulge 31, quarum g duplici 
exemplo. — Vilne 1819 — 1821. Fol. 

"t) K. V. A. Årsberättelser 1821, pag. 261: 

yu 
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särskilta inrättningar för / fästet och arti- 
kulationen af de eftersta paren af fötterna 
samt för vingarne. Äfven inom hufvudet 
finnes en bruskformation, som till skap- 
nad och funktioner låter jemnföra sig med 
hufvudets benbyggnad hos vertebrerade 
djur. — EscHscHortz har vidare jemnfört 
dessa olika bruskdelar med de ben hos 
vertebrerade djur, med hvilka de. synas 
analoga. Dervid förekommer bland annat 
äfven, att antennerna/ finnas fästade” all-. 
deles vid det ställe, som efter: all aralo- 
gie skulle svara mot den punkt, hvarest 
de bakre näsborrarne hos fiskarne: äro. be- 
lägna. EscHscHortz anser i anledning här- 
af antennerna, om hvilkas. egentliga natur 
och funktioner man hyst så olika förslags- 
meningar, verkligen vara Insekternas lukt- 
organer. (2?) Förf. har för: öfrigt. äfven 
undersökt den inre bruskbyggnaden på 
åtskilliga andra Insekter, såsom på Gryl- 
lus 'succinctus, Geotrupes nasicornis, Hy- 
drophilus caraboides; Eristalis tenax, Mu- 
sca mortuorum, Åeshna grandis, Bombus 
terrestris och Noctua Bubo, — men af dessa 
undersökningar erhållit mindre upplysande 
resultat. — Hos Diptera kunna bakfötter- 
na lätt skiljas från den öfriga kroppen, 
åtföljde af en tunn ring af det yttre ska-. 
let; och som det är på denna ring, som 
Halteres' äro fästade, synes häraf än me- 
ra bestyrkt, att Halteres hös Diptera äro 
ett slags tecken till de andra ordningar- 
nas bakvingar "'). 

") Isis 1922. I ps. 52. 
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Måhända har Naturen bland alla djur Insekt- 

hos Insekterna utvecklat den mångfaldi- 
gaste och beundransvärdaste mekanik; al- 
Ia de slags rörelser, som utmärka de an- 
dra djurens klasser, återfinnas hos dem, 
och kunna till och med ofta af en och 
samma individ verkställas, så väl med stör- 
sta fullkomlighet och styrka, som med 

» yttersta ledighet. Men ännu hafva dessa 
djur i sådant afseende på långt när icke 
blifvit undersökta med samma uppmärk- 
samhet som de vertebrerade djuren; man 
känner till och med endast. ganska ofull- 
korligt de organer, hvarmed de åstad- 
komma sina rörelser, De hårda eller ela- 
stiska delar, som tjena till deras extremi- 
teters fästen och stödjepunkter, äro oftast 

apato- 

mile. 

belägne på kroppens yta; de hafva der- 
före hittills undgått Anatomiens noggran- 
nare undersökning, och man har lemnat 
deras bestämmande åt den beskrifvånde 
Zoologien, som åter icke funnit sig i be- 
hof hvarken af att fullständigt analysera 
dem, eller att inhemta kunskap om deras 
verkliga beskaffenhet och förhållanden. 

Hr J. Victor Auvouin, i Paris, har 
sökt fylla denna betydliga lucka i den 
comparativa Anatomien. Han har exami- 
nerat de särskilta stycken, hvaraf insek- 
ternas 'yttre skalbeklädning är samman- 
satt, och noga följt hvarje del under de 
olika förändringar den undergår hos olika 
ordningar och slägten; han har derigenom 
varit i stånd att enligt deras verkliga för- 
hållande i naturen bestämma dem, och 
att till en viss grad uppgifva lagarna för 
deras förändringar. ' Äfven för Entomolo- 
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giens -Terminologie" äro dessa undersök- 
ningar af största vigt; endast på kunska- 
pen om hvarje dels verkliga beskaffenhet 
och funktiorer kan man för deras benäm- 
ningar grunda ett system, som förmär att 
genom alla de olika ordningarne bibehål- 
la den verkliga analogien. — Hvad Av- 
Douvin hittills meddelat af sitt utförliga ar- 
bete i dessa ämnen, rör i synnerhet In- 
sekternas mellankropp eller bröstdelen, 
och Cuvier har af detta arbete på för- 
hand gifvit oss en ganska interessant öf- 
versigt "'). 

De uråldriga petrifikater, af utdöd- 
da Crustaceer, som vanligen blifvit kalla- 
de Trilobiter, eller nu "Entomostraciter , 

hafva i sednare åren varit föremål för 
åtskilliga Naturforskares undersökningar. 
I synnerhet hafva åsigterna af deras rätta 
plats i Natursystemet varit ganska delade: 
Auvpouin har äfven till dess kroppar ut- 
sträckt sina comparativ-anatomiska under- 
sökningar, och i en ganska utförlig af- 
handling ""Y ådagalagt deras förhållande 
till de artikulerade djuren. Af ryggsköl- 
AN form, läge och beskaffenhet, slu- 

; han till fötternas, dem man på pe- 
SS af dessa djur aldrig kunnat upp- 
täcka. — Auvpvouvins arbete i detta ämne 

- har mycket afseende på ett större och 
fullständigare verk om Trilobiterna, hvar- 
med Broncosurt för det närvarande är 
sysselsatt ""Y, 

") Annales gener. Cah. 21. — Isis 1822.41. p. 78. 
4) Pårs,sst. 
+") Branv. Journ. de: Phys: Annal. gen. 1821. 

| p. 233. 
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EscHscHorTz har meddelat några iakt- Nyare 
tagelser öfver Mollusk-slägtet Salpa. Derpptack- 
båda gula flikar som vidhänga bakre de- iaktta- 
len af tarmkanalen, och dem Cuvier (som Sang 
likväl endast omnämner en sådan) anta- mask- 
ger för djurets mage, anser ESscHscHOLTZ Jar: 
vara lefverns tvenne bakre lober 7). 

Hrr Kvar och Hassént, tvenne Na- 
turforskare, som på Holländska regerin- 
gens bekostnad företagit en vetenskaplig 
resa. till Ostindien, hafva redan genom 
bref på förhand meddelat åtskilliga af de 
upptäckter och iakttagelser de gjort un- 
der sitt vistande på Madera och på Cap. 
Vid slägtet Janthina hafva de upplyst, 
att dessa djurs geleaktiga eller bläddriga 
organ är deras ovarium. ”Tresn så kal- 
lade Mammaria är endast ägget af något 
sjödjur, förmodligen bland Radiarierna. 
Under vistandet på Cocos-ön anatomiserades 
tvenne ovanligt stora Sköldpaddor, (Che- 
lonia Midas), och i dem upptäcktes tren- 

ne nya intestinal-maskar, Polystoma Midae, 

4 

Monostoma rubrum och Monost. album "'). 
EscuscHortz, har fästat nogare upp- Esen- 

märksamhet på hjertats byggnad, i an-scrorzz 
ledning af en egen, smal och halfmån- pjertat, 
lik strimma, som högra hjertkammarens 
genomskärning visar på hjertat hos fog- 
lar och hos vissa af de lägre däggdju- 
ren.  EscHscHorTz har fattat den åsigt,: 
att nämnde strimma endast vore ett qvar- 
blifvit mellanrum mellan hjertats inre 
och yttre Muskel-lager. Vid undersök- 
ning af några Kaninungars hjertan fanns 

”) Isis 1822. 1, p. 60. 
+) Isis 1824. 
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tydligen huru en ifrån spetsen af nämnde 
halfmånlika öppning utgående linie böj- 
de sig omkring hela venstra hjertkamma- 
rens egentliga kärna. Enligt denna åsigt 
skull? således de varmblodiga djurens hjer- 
ta bestå af tvenne skilda fiberlager, nem- 
ligen af en så kallad kärna, innehållande 
hålan för det arteriella blodet, och af ett 
densamma omgifvande så kalladt skal, 
som med större delen af sin inre yta vo- 
re fastvuxet vid nämnde kärna, och en- 
dast på en sida förblifvit skildt och ohäf- 
tadt, — mera hos däggande djur, mindre 
hos | foglar, — och hvarigenom bildades 
den andra kaviteten till upptagande af 
Venernas blod. Ett vigtigt stöd för nämn- 
de åsigt har EscascHortz äfven funnit i 
det missbildade hjertat af en gås; vid 
dess genomskärning fanns nemligen i mid- 
ten den vanliga vågiga hålan för Arteér- 
blodet, men på ömse sidor var äfven en 
halfmånlik hålighet för Venernas blod, 
hvilka kaviteter endast genom ett smalt 
mellanrum voro åtskilda. — På Gäddors 
hjertan var ej svårt att frånskilja det inre 
köttiga lagret från det yttre hinnaktiga. 

Med denna upptäckt öfverensstämma 
så väl sättet af hjertats uppkomst hos Em- 
bryo som dess stigande fullkomlighet och 
utbildning hos fullkomligare djur, och den 
gifver anledning att uppdraga en paral- 
lel mellan kärl-systemets transitoriska for- 
mer hos de fullkomligare djurens Embry- 
oner och dess permanenta hos de' lägre 
djuren. Förf. bemödar sig att visa Ven- 
kammarens uppkomst och utbildning hps 
de vertebrerade djuren. 
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> Fiskar och Amphibier Gi ordets in- 
skränktare bemärkelse) äga ett enrummigt 
hjerta, men dess muskelbyggnad är ännu 
så föga sammanhängande, att blodet spe- 
lar mellan alla dess trådknippen. Det 
liknar i sin undre del en svamp, och 
visar sig således som en kammare, afde-. 
lad i en oändlig myckenhet af små för- 
delningar. — I Amphibiernas hjerta för- 
enas dessa otaliga små trådknippen till 
några få större, så att kammaren vanli- 
gen endast äger 3:ne afdelningar. Härvid 
anmärkes ock att en af dessa afdelningar, 
nemligen den minsta, befinnes på bott- 
nen af hjertat, och är utanpå synbar liksom 
'en säckformig uppdrifning; — att en kom-. 
munikations-öppning emellan henne och 
den andra kaviteten finnes på det stället, 
der hos de högre djurens Embryoner den 
högra hjertkammaren synes framväxa ur 
den venstra; samt att den afgifver lung- 
artererna..— Foglarnas hjerta är redan myc- 
ket fullkomligare, emedan venernas kam- 
mare här redan fullkomligen skiljt sig 

— från arterernas, men hos vattenfoglarna 
uppnår 'den endast hälften, hos höns-släg- 
tet endast två tredjedelar af hela hjertats 
längd. — Mamrnnalierna äga endast så vida 
ett fullkomligare hjerta än foglarne, som 
venernas kammare hos de lägre af dem 
Chos Gnagarne) sträcker sig ned till fyra 
femtedelar af hjertat, hos de fullkomligare 
ända till dess spets, och således ännu djupa- 
re än den ursprungliga inre kammaren 7). 

”) Escnscuortz i Isis för 1822, 1, pag. 59. 
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Om denLiverarp Home har sökt bevisa, att det 
rn svarta rete mucosum i Negrernas hud 
bos tjenar som ett skydd mot de starkare sol- 

Negern.strålar, för hvilka de äro blottställda. — 
Om vi för ett mycket starkt solsken ut- 
sätta öfra sidan af handen, antingen bar 
:eller betäckt med: någon tunn hvit väf- | 
nad, så åstadkommes på handens yta en 
grad af inflammation, någon gång till och 
med blåsor. Men om handen på samma 
sält exponeras, skyddad af någon $vart 
betäckning, så uppstår ingen sådan olä- 
genhet, ehuru temperaturen. 1i förra fallet 
är lägre. — Home anser dessutom äfven 
det svarta pigmentet på ögats retina icke 
vara nödvändigt för synen, utan likaledes, > 
blott ett värn mot allt för starkt ljus, 
och anmärker till stöd för denna mening, 
alt det är mörkare. hos Negern än' hos 
Europeen, samt ljusast hos de Nationer, 
som äro mest aflägsna från Solens star- 
kare verkningar. Det märkes vara mörkt 
hos Apor och hos alla djur, som se upp- 
åt, äfven hos alla foglar, som äro utsatte 
för Sol-ljuset. Bland fiskar äger Hajen, 
som gerna solar sig i ytan af hafvet, li- 
kaledes Häljflundran, , söm håller sig på 
grunda sandbankar, svart pigment. Ugg- 
lan deremot, som ej fördrager Sol-ljuset, 
äger i sitt öga icke detta svarta Re Sö 

OH. 

') Philosoph. Transact. 1821: I. — Joumn, of 
Science 1821. N:o 23, pag. 125. 

, 
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Jon. Murrer har anställt observatio- Mirza 
ner öfver de lagar och förhållanden som? Cl 
äga rum vid djurens ortförändringar. Hjäfö, coknos 

s lo- 

ter en kort öfversigt af förhållanden vid ri 
fötternas omvexlande utsträckning och böj- 
ning hos tvåfotade och fyrfotade djur, 
har Förf. sökt framställa det mera sam- 
mansatta förhållandet vid sex-fotade och 
mångfotade Insekters rörelser, samt de 
olikheter; som i detta afseende röjas hos 
arter af olika ordningar ”'). 

Man påminner sig, att åtskilliga Tn-Lysande 
sekter i mörkret gifva ett phospboriskt 
sken. Flere hafva egna ”härtill inrättade 
orgarer, och det beror då på djurets fria 
vilja att lysa eller att upphöra dermed. 
Sådant är förhållandet med våra vanliga' 

: Lysmaskar, de enda” som i vårt land yt- . 
tra denna förmåga. I södra Amerika har 
man deremot längesedan funnit flere slags 
insekter, som med ett ojemförligt starkare 
sken ådragit sig uppmärksamheten, så 
mycket mer, som dessa äfven äga vingar, 

liknande eldflammor fladdra genom 
i Biker Det är i synnérhet en ganska stor 

insekt af Cicadernas ordniug, som genom 
den namnkunniga Madame MERrians un- 
derrättelser blifvit ryktbar för sin förmå- 
ga att lysa i högsta grad, och som i an- 
seende härtill af Linné kallädes Fulgora: 

-Jaternmaria. Den äger frampå hufvudet en 
stor, besynnerligt bildad och ihålig blåsa, 
och denna förmentes vara den lykta, hvar- 

") Isis 1822. 1, p. 108. 

Prof. Dalmans Arsb. 1822. (1821.) 3 

Insek- 
ter. 
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ifrån. insekten utspridde ljuset. — Så trod- 
de man länge. Det var således en högst 
oväntad underrättelse man af nyare Re- 
sande erhöll, att Fulgora laternaria — ly- 
ser alldeles icke. Att afgöra denna fråga, 
var äfven ett bland föremålen för de rå- 
turforskares undersökningar, som på Ö- 
sterrikiska Regeringens helösknsd sednast 
berest Brasilikn. En af dessa, Hr Spex, 
har i skogarne kring Fransisco-floden med 
mera noggranhet observerat . nämde "Ful- 
gora, och intygar äfven, att den icke ly- 
ser. — Deremot belnä bar sistnämde För- 
fattare denna egenskap hos åtskilliga Skal- 
insekter, i synnerhet ho$ vissa Årter af 
Elater-slägtet, såsom El. noctilucus och 
phospboreus. Hag tror sig genom anatomisk 
undersökning hafva nats att till de på 
insektens thorax befintliga tvenne gula 
körtlar, löpa grenar af luftkärl, hvilka, när 
och: huru Insekten vill, utgjuta mer eller 
mindre luft, eller ock alldeles ingen, och 
att härigenom uppkommer ett starkare eller 
svagare sken. Äfven påstås detta ljusets 
färg icke alltid vara densamma. De så kal- 

"lade körtlarne sägas bestå af en kalkaktig 
gul massa. — Sedan dessa Insekter "äro 
fästade på nålar, fortfar ännu deras ljus 
till och med 6 eller 8 dagar "'). — Man 
känner redan 16 Arter af Elater, som på 
thorax äga sådana lysande fläckar ""Y; 
och af der egentliga Lysmask-slägtet,; Lam- 

7) Flora, oder Botanische Zeitung. 1820. N:o 
II. pag. 170. 

”") Scnöse. Syn, Ins, III: p. 269. 
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"pyris, hafva redan omkring 60 Arter hun- 
nit till vår kunskap”). 

En mera fullständig afhandling om Under- 
phosphborescensen hos lysande Insekter har ES 
Macarre lemnat i Bibliotheque universelle, masken. 
år 1821. De insekter, med hvilka han 
i synnerhet anställt försök, voro Lampy- 

ris noctiluca och splendidula, kända un- 
der den gemensamma benämningen af Lys- 
maskar. Följande äro några af de ut- 
märktare resultat han erhållit. Solljuset 
synes hafva en bestämd och fortfarande 
inflytelse på dessa djur. Några af dem 
blefvo lagda i lådor, från hvilka ljuset 
utestängdes, och då dessa om aftonen öpp-: 
nades, gåfvo insekterna sällan något sken, 
men samma djur, lagde i lådor med glas- 
lock och exponerade för solskenet, hade 
följande afton ett ganska lysande ljus. — 
Värma ökar dessa insekters -sken, och 
detta bibehåller sig så länge värman fort- 
far. Enligt försöken började det vid 22 
gr. Reaum., och var: högst vid 33 gr. In- 
sekten syntes sedan död, men ljuset fort- 
for ännu; vid 46 gr. upphörde äfven det- 
ta. När Insekterna kastades i vatten af 
35 eller 40 grader, dogo de på ögonblic- 
ket, men deras sken fortfor ännu ganska 
lifligt; — vid 10 gr. "högre temperatur 
fans allt ljus utslocknadt och kunde ej 
mera återställas. Köld deremot förstörde 
alldeles deras förmåga att lysa. 

När den lysande delen af djurets kropp 
blifvit afsöndrad, minskas dess ljus; det 

”) Scnöna. Syn, II. p- 59. 
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upphör efter 4 eller 5 minuter, men åler- 
kommer några gånger, ehuru allt mera 
försvagadt. Genom modererad värma kan 
det återväckas till .och med” efter en och 
annan dag: | 

När kroppen (eller egentligen abdo- 
men) blifvit öppnad, finnes deri det ly- 
sände ämnet, bildadt af en egen organi- 
sation. Det visar sig som ett ”blekgult 
ämne inom de trenne sista halftgenom- 
skinliga ringarne; synes under mikrosko- 
pet organiseradt och såsom bestående af 
små gryn, inneslutne i en fibrös yta, 
mycket phosphorescerande. Den inre ytan 
af ringen är genomskinlig, "men icke ly- 
sande. Sjelfva substansen visar sig genom- 
skinlig, men förlorar genom torkning den- 
na egenskap och med detsamma- äfven 
den att lysa. Den är lättare än vatten. 
I vacuum upphör dess ljus, men återkom- 
mer med luften, och lyser mer i syrgas 
än i andra gaser. Hetta och Galvaänism 
återväcka skenet så länge substansen ej 
blifvit alldeles ogenomskinlig. Enligt Ma- 
"cAIRES uppgift skall: dess ljus ej väckas af 
vanlig Electricitet, Concentrerade syror 
utsläcka ljuset och coagulera sjelfva äm- 
net, likaså. Aether och Alcobol. - I oljor 
är det ej lösligt. Pottaska upplöser: det. 
Det är ej lösligt i kokande vatten, men 
erhåller deri en fastare consistens. — Af 
detta ämnes chemiska förhållanden slutar 
MacaneE således, att det i synnerhet består af 
ägghvite; och att alla medel, som coagulera 
denna, äfven måste förstöra dess ljus ”'. 

”) Quart. Journ. 1821. N. XXI pag. 181. 



37 v 

Annorlunda är. förhållandet med deLysande 
små djur, som stundom märkas göra haf- 
vet mer eller mindre lysande. Bland an- 

dra har nyligen Mac CuLrocH meddelat 
de, underrättelser, som han, under en re- 
sa till Shettland och Orkadiska öarne, 
haft tillfälle att inbämta. I synnerhet i 
hamnarna af dessa trakter fann han vatt- 
net: fullt af små djur, af en, som han tror, 
ännu obeskrifven art. .En cubik-tum. vat- 
ten innehöll ej mindre än 100-tals af des- 

djur i 
hafvet.! 

sa djur. Vid samma granskning, och 
nästan alltid, syntes vattnet fullt af åt- 
skilliga andra små arter, i storlek liknan- 
de vissa infusionsdjur. "Andra större djur 
af åtskilliga arter” funnos lika beständigt, 
och så ymnigt, att 10 eller 20 alltid träf- 
fades i ett vanligt dricksglas." Alla dessa 
djurarter gjorde vattnet lysande; men det- 
ta ljus försvann vid deras död, som all- 
tid inträffade då man förvarade vattnet 
för länge, eller värmde det, eller tillslog 
Spiritus Vini. — Mac CurrocH har bifo- 
gat en förteckning på inemot 190 Arter 
af lysande hafsdjur, hvarihland omkring 
20 små arter af Meduser, såsom tillägg 
till dem, hvilka redan äro kända som ly- 
sande. Bland kräftornas slägten har man 
i synnerhet funnit ett betydligt antal af 
slägtet Squilla vara phosphorescerande. 
Bland genera Sclolopendra och Nereis näm- 
nas 5 eller 6 såsorh lysande. Bland an- 
dra slägten, hvaraf lysande arter blifvit 
anmärkte, förekomma Phalangium (2), 
Monoculus, Oniscus, Julus, — Vorticella, 
Vibrio, Volvox; — och denna förteck- 

j 
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ning ökes af Mac-CuirocH ännu med en 
fisk, nemligen en ny art af Leptocepha-” 
lus. De återstående lysande djuren sägas 
bestå af arter hörande till nya genera, 
eller som åtminstone ej syntes kunna hän- 
föras till några af dem, som förekomma 
hos Auctorer (?). — Mac-Currocns ob- 
servationer voro i allmänhet gjorda i ham- 
nar; och aldrig på större afstånd från 
landet än 8 eller 10 Eng. mil. Denna 
Förf. synes tro, att Stockfiskar och andra 
fiskarter, som bebo Oceanens djupa da- 
lar, dit ingen 'ljusstråle förmår att ned- 
tränga, måste upptäcka de djur, som tje- 
na till deras föda, och kunna förfölja dem, 
antingen genom det ljus sjelfva rofvet spri-, 
der, eller .det som af hafvets så ymnigt 
hvimlande invånare eller ock deras egen 
kropp meddelas =). Denna mening må 
lemnas i sitt värde. Man har redan för 
längre tid tillbaka anmärkt, att djurens 
lysande egenskap synes stå i nära förhål- 
lande till den starkare eller svagare ytt- 
tingen af deras egen vitalitet. 

Ormar Redan ÅRISTOTÉLES, ÅELIANUS, ÅLDRO- 
med L L fl ål tvenne VANDUS, YCETUS , ANZONI mm. I. omtåla 

hufvud. ormar med tvenne hufvuden, så att det 
synes som, en sådan missbildning vore 

mindre ovanlig bland dessa än bland an- 
dra djur. En berömd Anatom, Repr, un- 

+) Journ. of Science, Litterature &c. Vol. XI. 
pag. 248. — Edinb. Philos. Journ. 1821. 
Vol. V. p. 388. | | 
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derhöll någon längre tid en lefvande orm, 
som hade tvenne bufvuden, och anato- 
miserade densamma sedermera. Han fann 
honom äga tvenne hjertan, tvenne tra- 

cheer, och tvenne (par?) lungors de tven- 
ne magarne förenade sig i en tarmkanal; 
äfven lefver och gallblåsa voro dubbla. 
Han anmärkte tillika, att det ena hufvu- 
det dog 7 timmar sednare. än det andra. 
— Helt nyligen har Corravorti, i Tosca- 
na, meddelat underrättelser om en sådan 
ala med tvenne hufvuden; han nämner, 
att dessa stundom vid en och samma tid 
utöfvade olika funktioner, så att någon 
gång det ena sof, medan det andra för- 
tärde sin föda '. 

Till de bland djuren ovanligaste miss- 
bildningar höra utan tvifvel HermapBbiro- 
diter. Det är anmärkningsvärdt att bland 
Insekterha en sådan snNSsddtet endast 
blifvit anmärkt hos Fjärilar. Redan CzraA- 
MER aftecknade en dylik "), och då man 
i sednare tider blifvit mera uppmärksam 
på denna afvikelse, :har- man äfven träf- 
fat flere bevis på dess verklighet. Hos 
fjärilar är förhållandet dervid följande: 
Om man dragerv en imaginair linie längs 
igenom en baden fjärils” kropp, så visar 
födividen på ena sidan om denna linie 
den olika form och färgteckning på vin- 
garna, som tillhöra hannen, på den an- 
dra sidan åter dem, som utmärka det an- 

I 

”) Edinb. Journ. TV. p. 211. 
44) Cramer Papill, "exot. Tab.- 398. Fig. A. 

Sphinx Populi. 

Herm- 
aphrodi- 

ter 

bland 
nsekter. 



40. , 

dra könet. På nattfjärilar, der hannens 
antenner äro greniga, honans enkla, tråd- 
formiga, visar hermaphroditen en antenn 
af hvardera formen. Symetrien är häri- 
genom således mer eller mindre rubbad. 
Är denna missbildning fullkomlig, så sy- 
nas äfven fortplantnings-delarne utmärka 
båda könen; oftare äro dessa ofullkomliga. 
Man har härvid trott sig anmärka, att 
venstra sidan af individen oftast haft han- 
nens former och färgteckningar, den hö- 
gra honans. — GeErmaAr, Prof. i Halle, 
har nyligen beskrifvit åtskilliga sådana 
hermaphroditer, nemligen af Pap. Ata- 
lanta; P. Antiopa; P. Phoebe; Sphinx Eu- 
phorbie och Sphinx Galit "'. | 

Snäckor Man har nyligen anmärkt, att i en 

"na varm källa, kallad Gastein, förekomma 
så väl några växter som snäckor. De 
sednare äro Draparnauds Limneus pere- 
ger, som här lefver + ett vatten, hvars 
temperatur är omkring 117 gr. Fahrenheit. 

Filaria MartrtHey har anfört några observa- 
5 äteriit tioner rörande vissa trådmaskar, Filaria, 

ett slags intestinalmask, som fordom af 
misstag förblåndades med Gordius aqua- 

ä ticus. Den art han observerat erhölls i 
kroppen af den större gröna Gräshoppan, 
Locusta viridis. Efter några dagar fans 
trådmasken utan rörelse, hoprullad, samt 
fasttorkad vid sidorna af kärlet. MATTHEY' 
ville uppmjuka djuret i-vatten, men öf- 

verraskades af de lifliga rörelser detsam- 
ma då återtog, i samma mån som det 

") Meckens Archiv fär die Physiologie. 

- - 
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mjuknade. Sedan masken återvunnit sin 
förra volume, . upphörde dessa rörelser, 
och visade sig ej åter på tvenne följande 
dagar som den lemnades i samma vatten. 
Men då tillfälligtvis en" annan lefvande 
trådmask släpptes i samma kärl, och med 
densamma äfven friskt vatten, började den 
redan såsom död ansedda, att småningom 
yttra liflighet och svärden slutligen lika 
så bestämda som de den nyss ditkomna 

"masken visade. MATTHEY förnyade dessa 
försök så väl med samma som med andra 
trådmaskar, hvilka legat torkade i 2 eller 
3 dygn, och öfvertygade sig om deras 
fullkomliga återqvickande '"). — Bristan- 
de försök lemna likväl ännu oafgjordt, om 
dessa maskar äfven efter längre tids för- 
Söp kunna återlifvas. 

CosriGriscHi har genom försök på Gifters 
föjslag: å nyo bekräftat det bekanta för- oå olika 
hållandet med ormgift, att det skadar en- djur. 
dast då det ingjutes i sår, men att det 
invertes ej medför någon olägenhet. Con- 
FIGLIACHI har. vidare funnit, att hos fog- 
lar, som blifvit dödade med ormgift, fans 
musklernas irritabilitet för galvanismen 
betydligen minskad, ungefär en fjerdedel 
eller en sjettedel åf iväd som spordes 
hos foglar, på hvilka man afhuggit huf- 
bödalv.s.lx tt annat resultat var, att hos 
foglar, som blifvit sårade med ormgift, 
och sedan utsattes för Voltaiska stapeln, 
fen dades genom den sistnämdes ver- 
an döden. Ett medium af trenne expe- 

”) Annal. général. 1821. Avril pe 18, 
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rimenter gaf 6 minuters skillnad, mellan 
döden hos ormstungna foglar, som expo- 
nerades för electriciteten, och dem, 'som 
icke electricerades. — Likaledes 'afgjordes: 
att foglar, som genom blåsyra beröfvades 
lifvet, lemnade samma resultat som de 
ormstungna, endast med den skillnad, att 
i förra fallet så väl deras plågor som ir- 
ritabiliteten varade en kortare tid ). 

Wizorc, Professor i Köpenhamn, har 
anställt åtskilliga försök för att utröna 
Blåsyrans verkan på olika djur "). — Af 
13 försök, anställda på Hästar, synes: 
att Blåsyran, ingjuten i blodmassan, från 
20 droppar till 3 drachmer, icke dödat 
hästen, men 250 droppar på samma sätt 
anbragta haft denna verkan inom 53 tim- 
ma. Två drachmer, gifne i clysma, för- 
orsakade de häftigaste symptomer, likväl 
ej dödliga. Genom näsan ingjutne föror- 
sakade hvarken 20 droppar eller 2 drach- 
mer döden. . Af 10 droppar, som hälldes 
i ögat, märktes ingen verkan. Giftet fans 
kunna vidröra + sjelfva hjernan och ner- 
verna, utan några farliga följder ; det sy- 
nes deremot i synnerhet verka på arter- 
och :muskel-systemen, samt på respiratio- 
nen. Större doser syntes mera angripa 
hudorganet och urinvägarne. En drachma 
ingjuten i sår, visade lindrig verkan. Tre 
till 4 drachmer, ingifne genom munnen, 

i tvenne doser och efter kort mellantid, 

”) Quaterl. Journ. Vol. X, p. 193. 
”) Acta Reg. Soc. Medicx Havniensis Vol. VIL 

Havyn. 1821. 9:0 p. 236. : 
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åstadkommo ej döden. Blåsyran syntes 
för öfrigt i synnerhet verka” på hästens 
bakre extremiteter, och fans icke kunna 
bota invetererad rheumatisk Paralysie. På 
Hundar har Wiore anställt 7 försök. 
En half drachma gifven i clysma : döda- 
de icke. Genom munnen bibragta, hade 
hvarken 10, 20, 30 eller 40 droppar 
denna verkan. Femtio droppar dödade 
likväl en hund af medelmåttig storlek; 
efter blott 7 minuter; 25 droppar dödade 
likaledes en tre månaders gammal valp. 
Samma dosis, på samma sätt gifven, ha- 
de äfven en dylik verkan på en annan 
hundvalp, oaktadt åt denna gafs- kali så- 
som motgift. Blåsyran synes dessutom 
häftigare ahgripa hundens arter- och mu- 
skel-system än hästens, och hos detta 
djur i synnerhet verka på urinvägarne. 
Vid anatomisk undersökning kunde ingen 
skillnad upptäckas mellan den hund, som 
endast erhållit 'blåsyra och den, som til- 
lika fått motgift. > 

Öfver blåsyrans verkån på Får och 
Getter har Wizorc meddelat 6 försök. En 
9 månaders Bock dödades ej af 25 till 30 
droppar, gifne i clysma, ej heller ett 
halft års gammalt får af 25 droppar, in- 
gifne genom munnen. En. bock, 9 måna- 
der gammal, dödades af 2 drachmer, ef- 
ter 7 minuter. En drachma dödade ett 
drägtigt får. Vid dissection fans i syn- : 
nerhet fjerde ventrikeln gifva lukt af blå- 
syra. Detta gift yttrar i allmänhet icke 
så våldsamma verkningar på fåret och 

geten, som:'på hunden. — Köttet af de 
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djur, som genom blåsyra blifvit förgifta- 
de, förtärdes af hundar utan minsta olä- 
genhet. 

Huru likväl de skarpaste gifter kun- 
na yttra skiljaktiga verkningar på olika 
djur, visas bland annat af följande exem- 
pel. En Elefant från Bengalen, som nå- 

j gon tid visades i Geneve, måste för sin 
vildhet dödas. Man trodde sig lättast kun- 
na verkställa detta med gift, och gaf ho- 
nom således tre unce blåsyra, blandade 
med 10 ' unce bränvin. Djuret tog, fla- 
skan, drack blandningen, men syntes ef- 
ter några timmars förlopp ej det minsta 
oroad deraf. Man tillredde då trenne ku- 
lor, hvardera innehållande ett unce Ar- 
senik, blandadt med honing och socker; 
hvilka likaledes af Elefanten förtärdes. 
Men då efter en timmas förlopp ännu 
icke ringaste verkan häraf förspordes, må- 
ste djuret med ett skott af en fyrapun- 
ning dödas. Äfven köttet af detta djur 
förtärdes utån olägenhet 7). 

'. Blodku- Vid chemisk och mikroskopisk /un- 
lorna. dersökning af blodet finner man, att det- 

samma består af en ägghvitartad vätska, 
hvari små röda partiklar äro uppslamma- 
de. Dessa så kallade blodkulor, så väl 
hos menniskor som djur, hafva å nyo blif- 
vit undersökte af PreEvost och Dumas, som 
i Biliotheque universeile lemnat en ut- 

” Quarterly Journ. of Science &c. Vol. X, 
pag. 203. 
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förlig afhandling i detta ämne: — Man 
har i allmänhet ansett dessa små kroppar 
såsom kulor, märkte med en lysande punkt 
i midten. Några författare, som trott, 
att denna ljusa punkt utmärkte en der- 
städes bristande continuitet, hafva ansett 
dem snarare bilda små ringar. HEwSsON 
betraktar blodkulorna såsom platta krop- 
par, försedda med en upphöjd eller fram- 
skjutande prick vid deras medelpunkt. Så- 
dant är ock förhållandet hos paddan och 
grodan, dem han undersökt, men ej: hos 

alla djur. Man har trott dessa kulor, utom 
den flytande rörelsen äfven äga en rota- 
tion kring deras axel. För att utröna 
detta, betraktade Prevost och Dumas de- 
ras rörelse i den tunna binnan på gro- 
dornas simfötter, likaledes i läderlap- 
pens vinghinna, utan att likväl upptäcka 
annan rörelse än circulationens. Man kan. 
på grodans simhud med lätthet se ku- 
lornas olika phaseér, och sålunda öfverty- 
ga sig om deras afplättning. Än märker 
man deras skifva, än ser man dem mer 
eller mindre snedt, än åter deras kant, 
och stundom synas de äfven långsamt vän- 
da sig sjelfva, hvarigenom således deras 

"form med noggranhet kan inhämtas. Home 
har trott att blodkulorna, sedan de kom- 
mit utur ådrorna, skulle undergå: en all- 
män och hastig förändring. Dumas och 
Prevost neka detta, i stöd så väl af ob-' 
servationer, anställda på qvantiteter af 

blod, hvilka varit nog små för att ha- 
stigt torka, som af jemförelse mellan blod- 
kulornas utseende i hinnorna af ännu lef- 
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vande grodor, och det i dessa djurs af- 
tappade blod. Blodkulornas storlek och 
form finnas ganska olika hos olika jur. 
Dumas och Prevost hafva funnit dem run- 
da hos alla Mammalier, och hos djur af 
denna class är äfven deras storlek ganska 
olika. Hos foglarhe äro de elliptiska; de 
äga inom denna class föga olikheter i an- 
seende till storleken, och skillnaden rör 
då endast den större axeln. De äro äf- 
ven elliptiska hos alla djur som äga kall 
blod. 

Bland djur med runda blodkulor ut- 
märker sig geten som har de minsta af 
alla; de äro till diametern alldeles lika 
med dem i mjölken och med de färglösa 
kulorna hos andra djur, och det synes 
som deras lag af färgämne vore för fint 
att med micrometern kunna anmärkas. 

Dumas och Pzrevost hafva medelst 
micrometern mätit blodkulorna hos åt- 
skilliga djurarter, och framställt resulta- 
ten i en Tabell, hvaraf här må lemnas 
ett utdrag. 
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Synbär Dia- 
meter , vid 

en förstoridg 
åf 300 gånger 
| diametern. 

— — 
Verklig ; Verklig 
Diameter Diameter 

i vanliga bråk.| i decimaler. 
Djurets namn. 

a SÅ ANN Millimeter. 
Callitriche | 

" från Afrika 2,5 20 0,00833 
Menniska 4 
Hund, Kani | 

Svin: igelkott. (' 2 50 0;00666 
Marsvin, : 
Åsna 1,85 0,006 1 
Katt | AS é 
Råtta 1,75 ERNA 0,00583 
Häst, Oxe, | 

RA I 1,50 | 2öö | 0,00500 
, 

/ j 

Stenget 
Hjort 3 1,37 bre | 0.00456 

Get I SE | — 0,00386 

4,00 2,00 | = 250 0,01333—0,00666 

Påfogel | 352 fe d:r nas 1355 |0,01173—0,00666 
Landsköldpadda | 6,15 3,85 | 3: 23 [0500 0,0128 
Huggorm 4,97 3300; |/ ec 133 10,01651 0,0100 
Salamander 8,50 5,28 | 35 = |0,0228 = 0,0176 
Groda' 6,80 SN eg 2 |0,0228 — :0,0133 
Lake RA 2,44 | 3= 753 |0,0133 ' 0,0813 

Redan Home har anmärkt, att blodkulorna 

bestå af en liten central kula, som i lefvande 

tillståndet omgifves' af färgämnet, hvilket lik- 

väl 30 minuter efter blodets aftappning skil- 
jer sig från nämde kula; och slår sig omkring 
densamma i form af ett halsband: <Central- 
kulorna förena sig till trådar, hvilka på intet 
vis skilja sig från muskel-fibern. -Äfven PRE-. 
vost och Dumas ' hafva bekräftat detta, och til- 

lika funnit, att djurens kött-trådar, vare sig af 
ett Mammale; en Fogel, Fisk, o. s. v. alltid” 
besta af kulor som till form' och dimensioner 
äro fullkomligen öfverensstämmande med dem, 

som finnas i dessa djurs blod: 



N Trans- 
fusion. 

48 | 
Man påminner sig huru för längre 

tid tillbaka vissa försök, att öfverföra blod 
ur en menniskas ådror i en annans, gjor- 
'de mycket uppseende. Genom denna så 
kallade Transfusion trodde man sig kun- 
na med blodet öfverflytta ungdomens hel- 
sa och lifaktighet i en äldre kropp, så- 
lunda restaurera 'densamma, eller till och 
med förlänga lifvet. En sådan föreställ- 
ning var för mycket lockande, att. ej för- 
leda till försök, hvilka åter genom sina 
olyckliga - följder alldeles afskräckte från 
uppfinningens användande. — Det återstod. 
likväl ett fall, hvari denna transfusion 
ännu syntes kunna blifva ett verkligt rädd- 
ningsmedel, ja till och med det enda 
möjliga, nemligen efter starka blodförlus 
ster, der lifvet endast af brist på blod 
hotar att slockna. — Bland de i sednare 
åren anställda försök i detta afseende fö- 
rekommer en casus, beskrifven af J. Brun- 
penL (i Med. chir. Transact. X. p. 296-), ") 
der en man, plågad af Scirrhus pylori, 1: 
högsta grad aftärd och fullkomligen kraft- 
lös, underkastade sig försöket af transfu- 
sion. Den verkställdes- lätt; och inom 30 
eller 40 minuter meddelades honom: 12 
till 14 Unce blod, bhämtadt från närva- 
rande personer. Under sjelfva operationen 
infunno sig inga synnerliga symptomer, 
hvarken oroande, eller lofvande förbätt- 
ring. Patienten märkte alldeles icke nå- 
gon ovanlig känsla. Efter några timmar 

bör-: 

+) Äfven ihförd i Meczzus deutsch. Archiv fär 
die Physiologie VI. p. 216. 
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började deremot helsosamma verkningar 
att yttra sig. Kroppsvärmen ökades, ande- 
drägten blef mera regelbunden; de bleka 
läpparne rodnade, den sjuke rörde sig 
med mera lätthet, kände sig mindre svag, 
och i flere afseenden bättre, samt talade 
hårdare och säkrare. I ållmeffihet syntes . 
en ringa grad af Erethismus uppkomma, 
hvilken måhända kan jemföras med den, 
som efter ett längre fastande uppväckes af 
maten. Mot slutet af följande dagen aftogo 
åter krafterna, en ny transfusion kfödsökres 
icke, och Patienten återsjönk småningom 
till" samma ' svaghets-tillstånd; hvari han 
befunnit sig före operationen, och dog 56 
timmar efter dess anställande. 

Dumas och P&REvost, som gjort de nyss ' 
anförda observationerna på blodkulorna, 
hafva äfven medelst försök, anställda på 
djur, sökt utforska de förhällanden'; som 
vid Transfusionen äga rum 

Om man från ett djur, genom åder- 
låtning, He blod, ända till dess det 
afsvimmar, så att all muskel-rörelse är upp- 
häfven, och hjertats och andedrägtens rö- 
relser under några minuter upphöra, så 
är det nästan säkert, att lifvet i en så- 
dan kropp för alltid tslockaar 

Om man då injicerar hvilken vätska 
som helst, vare sig rent vatten eller blo- 
dets 'serum af 38? Celsii, så blir icke dess- 
mindre döden en följd af den blodförlust 
djuret lidit. Men om man i stället inji- 

. +) Annales de Chimie et de Physique. Tome 
XVII p. 204. KSR 

Pr. Dalmans Ärsb. 1822. (1821.) 4: 
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cerar blod från ett djur af samma art, 
så synes hvarje portion af injicerad blod 
småningom återlifva den” vissnade krop- 
pen, och då en lika quantitet med den 
aftappade hunnit återgifvas, ser man dju- 
ret åter andas fritt, röra sig med lätthet, 
och, om operationen blifvit väl verkställd, 
fullkomligen återställas. Om man till in- 
jection använder blod från ect djur af an- 
nan art; men hvars kulor äga samma form, 

ehuru ej samma dimensioner, så återstäl- 
les djuret endast ofullkomligt, och kan 
svårligen bibehållas vid lif längre än 6 
dygn. Om man i en fogel injicerar blod 
med runda kulor (af ett däggande djur); 
så dör fogeln vanligtvis med de häftigaste 
nervsymptomer, liknande dem, som upp- 
komma af de: starkaste gifter; äfven om 
djuret icke blifvit försvagadt genom en 
starkare bloduttömning. ; 

Man har transfunderat blod af kor 
och får i kattor och kaniner, och antingen - 

man förrättat denna operation genast efter 
blodets aftappning, eller att man låtit det 
hvila: på ett: svalt ställe under 12 eller 24 
timmar, har djuret i ganska många fall 
för några dagar blifvit återstäldt. Man bi- 
behåller blodet flytande derigenom, att 
man undanrödjer en viss quantitet tråd- 
ämne eller tillslår 0,001 caustikt Natron. 

Både Pzrevost och Dumas medgifva 
likväl, att ”Transfusionen, anställd på men- 
niskor, bör förkastas som orimlig och äf- 
ventyrlig, så länge vi ej hunnit längre i 
kunskapen om ”den inre verkande prin- 
eipen 1 blodet.” 
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D jur-Chemie. 

Man trodde fordom, att uti Gulsot gallanBlodet i 
öfvergick i blodet och blandade sig dermed, Culsot. 

- hvarifrån blodvattnets och den sjukes gula- 
färg härleddes. - Devreux bevisade likväl 
genom försök , att hvarken galla eller sjelf- 
va gall-ämnet stod att finna i blodet. Meiss- 
NER har nyligen undersökt blod af tvenne 

” personer, som plågades af gulsot. Den för-. 
sta var redan på bättringsvägen och i si- 
sta stadium af sjukdomen. Merssner fann 
dennes blodvatten bestå af: 

1 100 — 1000 del. - 
IRELERA! sn tre fell se ss rst 070250: H70,100 
Ägghvite . 2 £ ; KG 12,0625 = 120,625 
Natron, saltsyradt Natron, mjölk- 

syradt Natron, animaliskt gult) 0,3750 3,750 
Extractivämne 

Natron, saltsyradt Natron, svaf- 
» velsyradt Kali och phosphorsy- '0,9375 9,375 
radt Natron 

Blodvattnet af den andra Personen, 
hos hvilken sjukdomen ännu var på sin 

höjd, bestod af: 
d i 100 — 1000 del. 

KRSESDRARE ET fl 6 ale ed FRYSAS 873,75 
Agghvitämne «.-. . 9 : > 9,875 98,75 
Natron, saltsyradt Natron, mjölk- | 

syradt Natron, animaliskt Ex-) 1,376 13,75 
syner EE å | 

. Natron, svafvelsyradt kali, saltsyradt 

Natron, ikbedkoroyradt Natson ? 1375 23,75 
Man ser häraf, att detta icteriska 

blodets beståndsdelar ej äro andra än de, 
som äfven förekomma i mnormal-tillstån- 
det, och att endast i deras quantiteter nå- 
gon olikhet äger rum; en olikhet som lik- 
väl modificeras efter olika stadier af sjuk- 
domen, ja måhända efter olika individer. 
oo Det -ämne, som förorsakar blodvatt- 
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nets gula färg, och hvilket man fordom 
ansåg för galla, är ett animaliskt extrac-. 

tiv eller färgämne. Dess egenskaper öf- 
verensstämma med den i blodet befintli- 
ga gula materia, som H. H. Berzeuius och 

Mazrcet framställt: =). 
Blodets VAuQUELInN har anmärkt de förhållan- 

Sosition. LEN som äga, rum vid blodets decompo-. 
"sition genom förruttnelse. Han använde 

härtill oxblod, som förvarades under fem | 
år. - Resultaten - af observationerna voro 

följande: 
> Blodet bildar under långsam decom- 

position en myckenhet a) Kolsyra, 5) Hy- 
drothionsyra, c) Ättiksyra, d) Ammoniak, 
som mättar nämde)” syra, och 2) en flyg- 
tig illaluktande olja af sur beskaffenhet, 

hvarigenom äfven en del af Ammoniaken 

”mättas. (Dessa ämnen finnas icke såsom 
sådana i blodet, utan endast till sina be- 
ståndsdelar, som äro annorlunda ordnade). 

«TI det decomponerade blodet finnes liksom 
- i det friska ett fett ämne. Ägghviten blir 
vid blodets 'decomposition alldeles förstörd, 
och de spår, som deraf återstå, likna mera 
lim än ägghvite. Blodets färgämne bibe- 
håller sig deremot alldeles oförändradt, 
äfven sedan alla andra beståndsdelar blif- 
vit förstörda. Blodet visar sig icke inne- 
hålla någon Phosphor, men deremot en 

«större qvantitet Svafvel än man hittills an- : 

tagit =). 

") ScHWEiGGERs Journ. ' fär Chemie und Physik 
XXXXII pag. 143. a NV 

>) Annales de Chimie et de Phys. 1921. Avril 
— ScHWEIGGErRs Journ. fär Chem. und Pby- 
sik, XXXII, p- 439. 
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Vid = electriska > stapelns verkan på Ägghvi- 

hvitån i ägget, har man funnit, att cau- Väne 
stikt Natron går till den negativa och stel- delning. 
nad ren ägghvite till den positiva polen; 

det hvita i ägget är således ett Albumi- 
nat af Natron, med öfverskott af basis 
Den nämde stelnade ägghviten innehål- 
ler, enligt Prevost's och Dumas's. micro- ' 
scopiska undersökningar, tydliga små ku- 
lor, af samma form som de i blodet, i 
mjölken och i varet. När begge polerna 
nedsänkas i ägghvitan, verkar det causti- 
ka Natron, som flyttar: sig till negativa 

polen, på den ännu icke. decomponerade 
ägghvitan, och bildar med densamma en 
fast substans, som har alla kännetecken 
af Mucus "'). 

Man har länge ansett det vara enSmör af 

märkvärdig skillnad mellan Qvinhomjöl- mjölk. 
ken och den af de flesta andra djur, att 
den förra alldeles icke lemnade något 
smör. D:r Preiscur i Prag har likväl ny- 
ligen lyckats, att af mjölk från en qvin- 
na, efter 3 veckors samlande, erhålla en 
qvantitet grädde, hvaraf medelst en half 
timmas kärning erhölls ett smör, som till 
consistens och yttre utseende ej var myc- 
ket olikt det som fås af Ko-mjölk. — De 
motsägelser, som vid frågan om smör af 
Qvinnomjölk ägt rum, torde kunna förkla- 
ras genom denna mjölkens större olikhe- 
ter, efter olika mödrars skiljaktiga consti- 
tutioner och lefnadssätt, m. m,. "5. 

') Bibl. univers. XVII. 221. — Anni de Chim. 
et de Phys. Tome XVIII, p. 288. 

"") Scuwzeicorrs Journ, fär Chem, und Physik. 
B. XXX, p. 124. 
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Bensub- Enligt uppgift i Ann. gen. IV. 124, 
stanser. hap CHEVREUL Vid comparativ undersökning 

af åtskilliga bensubstancer funnit: | 
I skalen |I skalen 

I hufvudets ben af Kabeljau. af af 
Hummer. | Krabbor 

oo MM—LL FÖ 

Prrensäller Häst RTR AO 1550 1,6 
osphorsyrad Kalk . . . 47,96 3,22 6,0 

SES SENT RSS Ta ol I AA RE 1,26 1,0 
Kolsyrad Kalk . . . . . 5,50 49,26 62,8 

: 
56,06 55,24 71,4 

| Vatten och animal. Substans 43,94] — 44,76 28,6 

100 100 100 

I Natronsalterna (som hufvudsakligast 
bestodo af koksalt) fans utomdess hos 
N:o Ii något Kali, hos No 2 något Jern, 
och hos N:o 2 och 3 tydligt spår af iod- 
syradt Natron =). a | 

Saltse- Prof. AnGceu i Imola berättar i en; 
vid Bon Särskilt skrift år 1819, att, vid en casus 

röta. af benröta, secernerats en saltmassa, som, 

enligt ÅLEMAnnts Analys under åtskilliga 
epoker af Sjukdomen, funnits bestå af 

Hörddamne > omer is seal ar LiASRE, väl så SKIT 
Saltsyradt Natron . . - 81 77 71181 Lb REN 
Saltsyrad Talkjord . . 10 12 10]10 12 = I0 
Appelsyradt Natror . + « SN 10 25 

- Vid slutet af denna dödliga sjukdom 
secernerade äfven spottkörtlarne samma 
slags saltmassa, hvaraf under 4 månaders 
tid hopsamlades 5 skålp. "=. Den fullkom- 
liga bristen af phosphorsyrade och svafvel- 
syrade salter, samt af kalkjord, är härvid 
lika märkvärdig, som äppelsyrans ovänta- 

”) ScaWEIiGGERs Journ, XXXIIL, p: 493. 
"") Brera Nuovi Comm. de, Med. V. 608. — 

ScHWeiccERs Journ. der . Chem. und Phys 
XXXIII, p. 119. 
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de närvaro; så vida ej dennes stora likhet 
med mjölksyran, hvilken ej är ovanlig i 
dylika secretioner, här kan misstänkas haf- 
va gifvit anledning till något misstag. 

Enligt Grasiers och DeELEns under-Blå urin. 
sökningar innehåller den : blå urin, som 
någon gång förekommer, intet blåsyradt 
Jern, utan ett ämne som liknar Indigo, 
men som är lösligt i vatten, och hvarken 
af Alkalier eller svagare Syror- beröfvas” 
färgen, men af concentrerad Salpetersyra 

eller af stark hetta fullkomligen förstöres "'). | 
Hermestävr har undersökt en diabe-Diabe- 

tisk urin. Dess spec. vigt var 1,045. Den nar 
gaf vid afdunstning 10 procent af en tjock, 
gul och klar honing, af 1,560 spec. vigt, 
hvilken efter 4 dygn ansköt till ett ljus- 
gult, löst och grynigt socker, alldeles så 
som " stärkelse-sirapen. . Detta socker för- 
rådde likväl genom - en Svag urinlukt och 
smak en tillblandning af urinens vanliga 

beståndsdelar, hvilka äfven, vid nogare un- 
dersökning funnos, ehuru endast i ganska 
ringa qvantitet. z : 

Wourzer, i Marburg, säger sig hafva Jern i 
erhållit jern uti menniskors  urm-sedi- """ 
ment 55), . 

Det är allmänt bekant, att urinen Urin af 
och dess afsöndring undergå olika förän= fu 
dringar, allt efter den olika föda och dryckoch Bufo 
som njutes. Man har deremot: hittills va- faayat, 
rit mindre uppmärksam på det inflytan- 

”) Journ. de Med. LXXII, 174. — SCHWEIGGERS 
Journ. XII, p. 262. 

") Scmweiecers Journal XXKII, p. 470. 

taurina / 
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de, som beror af olikheten i de secerne- 
rande organérne, t. ex. hos djur af olika 
slägten, som likväl njuta samma födäm- 
nen. Jon Davy har sökt fästa uppmärk- 
samheten härpå, och bland annat under- 
sökt urinen af tvenne slags grodor, Rana 
taurina Cuvier, och Bufo fuscus Lau- 
RENTI, af hvilka den förra bebor Colom- 
bo-sjön, den sednare vistas 1 ymnighet 
i husen och på gatorna i Pettah. Urinen 
af Rana taurina ägde en specifik vigt af 
1,003; vanligt koksalt med litet phosphor- 

-syrad kalk och något spår af urinämne, 
voro de enda beståndsdelar, som deri upp- 
täcktes. Urinen af Bufo fuscus ägde en 
spec. vigt af 1.008; dess beståndsdelar lik- 
nade den förras, men med en betydligare 
del af urea. Förf. anmärker huru olika 

denna urin är mot den af någon landöd- 
la, ehuru flugor äro bådas begärligaste och 

»  naturligaste föda. 
Analys BraAnoes har undersökt den hydropi- 

, af hy- före Se . - 
aropisk ska vätskan vid en casus af Ascites. En- 
vätska. Jiot hans uppgift skulle 100 delar af detta 

fluidum: vara sammansatta af 
Saltsyradt Natron : AE SPÄRR! 
Natron med animaliskt ämne, svafvelsyradt och 

kolsyradt Natron, jemte svafvelsyradt Kali = 0,234 
Mjölksyradt Natron med animaliskt ämne «= 0261 

0,364 

äÄgghvite 3 å s c « 3.620 
Vatten . k å 4 å ARD ö KET 

100. +) 

Aqua LASsAIGNE har å nyo undersökt sam-- 
amni 6 . vig 
ch at Mansättningen af aqua allantoidis och am- och a 
fantdi aHos hos kon "Y, Sistnämde vätska hos 

1s. ; 

+) ScuwWEiGGERs Journal. 
++) Annal. de Chimie et Phys. T. XVII, p. 295. 
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menniskan har redan af VauQueris och 
-— Busa blifvit undersökt och jemförd med 
den hos kor; men i de sednares hade 
man funnit en egen kristalliserande syra, 
som man enligt den vätska hyarutur den- 
samma erhölls, kallade ammnios-syra, (aci- 
de amniotique). Då dessa Författare lik- 
väl ej nämna liquor allantoidis, som dock 
ofta finnes i större qvantitet än den af 
amnios, anser LassaenE det troligt, att 
de antingen förblandat den med denna 
sednare, eller att de undersökt en bland- 
ning af båda. 'LassaienE har nemligen 
ej allenast upptäckt en betydlig skillnad 
mellan båda dessa vätskor, men äfven, 

att den syra, som man hitulls kallat am- 
nios-syra, ej finnes i' den vätska som in- 

nehålles i amnios, utan endast i den som 
inneslutes inom membrana <allantoides, 
hvarföre han äfven föreslår att härefter 

förändra dess benämning till 'allantoidsy- 
ra, C(acide allantoique). — Skillnaden mel- 
lan dessa vätskor är likväl redan förut 
visad af D'zonpi 7) hvars uppgifter af 
LaAssAaIGNE's bekräftas. Den sistnämde har 
för öfrigt funnit kons aqua allantoides be- 
stå af i 

1:09 Agghvite. 
2:0 Osmazome +) i temlig myckenhet. 
3:o Ett qväfbundet mucilaginöst ämne. 
4:o En kristalliserande syra, försedd med alla de 

egenskaper som VaAuQuELins och Buniva tillägga am- 
" N10os-syran. 

5:o Mjölksyra och mjölksyradt Natron. 
6:0 Saltsyrad ammoniak. 

”) Berzeri Djur-Chemie, 2:a Del., p. 304. 
++) Kött-extract, sammansatt af flere olika be- 

ståndelar. ; | 
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2:0 Saltsyradt Natron.- 
8:o Svafvelsyradt Natron. 
g9:0' Phosphorsyradt Natron. 

10:0 Phosphorsyrad kalk och talkjord. 

Kons aqua amnios deremot fans in- 
nehålla: 
1:0 Ägghvite. 
2:0 Mucus. 
3:o Ett gult ämne, analogt med gallens. 
4:o Saltsyradt Natron. 
5:o Saltsyradt Kali. 
6:o Kolsyradt Natron. 
7:0 Phosphborsyrad Kalk. 

Aqua allantoides af ett sto har Las- 
SAIGNE funnit innehålla: 
1:0 Ägghvite. 
2:0 Osmazome. 
3:o Ett mucilaginöst ämne. 
4:0 Mjölksyra. 
5:o Saltsyradt Natron. 
6:0 Saltsyradt Kali. : 
7:0 Svafvelsyrådt Kali. 
8:o Phosphorsyrad Kalk och Talkjord. 

Stoets aqua amnios deremot: 
1:0 Mucus. 
2:0 Agghvite, en ringa del. 
3:o Osmazome: 
4:o0 Gul materia. 
5:o Saltsyradt Natron. 
6:0 Saltsyrad Kali. 
7:0 Kolsyradt Natron. 
8:o Kolsyrad Kalk. 

Dessa vätskor äro således olika med 
dem hos kon; i stoets aqua allantoides: 
innehålles intet af den kristalliserande sy- 
ran, och i stället för svafvelsyradt Natron, 
som kons innehåller, finnes här svafvelsy- 
radt Kali. Närvaron af osmazome utmär- 
ker äfven stoets aqua amnios. 

LassaäienE har likaledes analytiserat 
gallan, urinen och meconium hos foster af 
kor, och erhållit följande resultat: 

Fostrets galla: 
1. En grön resinös materia: 
2. Gul materia. 
3. Mucus. 
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Saltsyrädt Natron. 
4. Salter? 4 Kolsyradt Natron. 

Phosphorsyrad Kalk. 
>  Urinen af fostret: 

1. Mucus i stor ymnighet. / 
2. En animalisk materia, som ej kristalliserar, 
3. Saltsyradt Natron. 
4. Saltsyradt Kali. 
5. Svafvelsyradt Kali. T 
6. Mjölksyra. S 

Meconium hos fostret af kor: 
1. Mucus. 
2. Grön materia. 
3. Gul dito. 

Saltsyradt Natron. 
4. Salt YKolsyradt Natron. 

Phosphorsyrad Kalk. 

Man ser häraf, att sammansättningen 
af gallen och urinen hos kons foster är 
olik den af-samma vätskor hos fullvuxna 
djur. Så saknas i de förra gallämne, och 
i de. sednare urinämne. Å en annan si- 
da har den vätska, som innehålles i fo- 
strets blåsa, ingen analogie med den in- 

om membrana allantoides, ehuru flere 
Physiologer påstått, att denna membran 
vore en vid reservoir, ämnad att innehål- 
la fostrets urin. 3 

I större städer, der man saknar till- 
gång på myrägg och andra naturliga fö- 
doämnen för Näktergalar, plägar man mata 
dessa foglar med ox-hjertan. Detta har 
gifvit Braconnsor anledning; att chemiskt 
undersöka så väl de sednare, som de för- 
ras af denna föda följande lemningar. 

Analys 
af Ox- 
hjertan. 
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Oxhjert at innehöll på 300 Gramm: 
Vatten . « —+231,11 gran. 
Fibrer, Nerver, Cellulosa , fett samt 

phosphorsy. d kalk . 5 54,50 — | 
Ägghvite jemte blodets fårgåniees och | 

phosphorsyrad Kalk och Talk 2 8,20 — | 
1 Alkohol «lösligt extractiv-ämne SN | 
mazom - 3 70 — | 

Mjölksyradt Kali EAS ES 3 056 — 
Phosphorsyradt Kali . ; Å RE 0,46 — 

4 Saltsyradt Kali —. : 0,58 — 
Något ammoniaksalt och fri syra ; | 

300,00 gran. | 

Näktergalens lemningar voro deremot 
ganska sammansatta, och lemnade bland 
36 gramm: 

1. Surt vinsyradt Kali och Ammoniak 19,00 gran. 
2. Animaliskt-vegetabiliskt ämne Å 12,00 — k 
3. Jernhaltig phosphorsyrad 3 1,50 —;j 
4. Svafvelsyradt Kali . - 1,20 — | 
5. Gallämne a å ä 4 i 1,00 — : 
6. Saltsyradt Kali 0,23 — 
ÅN Phosphborsyradt Kali och Ammoniak 0,23 

. En med Ammoniak förenad brännbar 
och obestämd syra 0,20 —' i 

9. Phosphorsyrad Ammoniak-Talkjord 0,08 — | 
10. Fri Mjölksyra och SKE : 0,10 — | 
11. Slem . : S : 0,10 — 
12, Svart ämne 4 å : ; 1 till o,10 — 
13. Brun Olja 0,5 — 0,05 — K 
14. Såtyrad Ammoniak. omkring . 0,05 — 

I 35,87 gran. 

Ambra- Öfver få ämnens verkliga ursprung 
RN har man så länge hyst olle tankar som 

öfver den så kallade Ambrans. En allmän 
mening synes vara, att detta välluktande 
ämne från början voro exerementer af nås 
gon hvalfiskart, (Physeter macrocepha- 
Zus). CuHrevarierR och LaAssEienE: hafva an- 
ställt försök med excrementer af en vid 
Paimpol strandad Delphin.( CDelphinus glo- 
biceps). Länge inneslutne i en flaska att 
ruttna, gåfvo ”de först en oangenäm lukt , 
bvilken likväl sedermera i luften för de 

lade sig tilllukt åf Moschus. Vid analysen 
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fans verkligen en fjällig substans, med 
glansen af perlemor och ej olik Ambreine, 

” ehuru mera svårtmält, i förening med Am- 
moniak, något fett, Osmazome, Gelatina 
och några salter. Liknande resultat lemna- 
de excrementer af en Råcka (Raja batis), 
och i allmänhet synes fiskars excerementer 
genom förruttnelse eller sjukdom kunna 
producera en fet ambraartad substans, så 
att den grå Ambran förmodas kunna äga- 
sitt ursprung från flere större fiskarter "'). 

CHEVREuvL har undersökt det såkalla- Fett- 
de Adipocire eller fettvaxet, som är all- Yet 
deles skildt från Walraten (Cetine) och 
från Gallfettet CCholesterine), samt funnit 
det bestå af Margarinsyra, Oljesyra, och 
eti pomeransgult ämne. Enligt anställda 
försök bildar:sig fettvaxet genom - den vid 
förruttnelsen utvecklade kolsyrade ammo- 
niakens "verkan" på animaliska ämnen ""'Y. E 

Den stinkande vätskan, hvarmed Vi- Stink- 
verra putorius i vrede eller ' rädsla söker pm" vi 
aflägsna sina fiender, har af LAssAIGNE blif- verra 
vit undersökt i sitt naturliga tillstånd, in-Putoris 
samlad efter ett i Paris lefvande djur. 

Detta ämne är bernstens-gult, har 
stark lukt af hvitlök, är något lättare än 
vatten, hvarmed det ej kan blandas, men 
lätt lösligt i alkohol. Med värme kan en 
egen flygtig olja utdragas, hvarefter ett 
gulaktigt fett återstår, som nästan ' saknar 

”) Journ. de Pharm. Juin 1821. SCHWEIGGER 
Journ. XXXII, p. 492. | 

+4) Ann. de Chim: XVIII 65. — ScuWwEIGGER 
Journ. XIII; p. 489. 

3 
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lukt. Den klara flygtiga oljan, hvarvid 
den starka lukten egentligen är fästad, re- 
agerar alkaliniskt och förråder med bly- 
salter en halt af; svafvelbundet vätgas, 
som fans förenad med ammoniak. "Den: 

- brinner lätt, med en blekgul blårandad 
låga, och med stark svafvellukt, af hvil- 
ket ämne man äfven funnit det innehålla 
en ovanlig myckenhet, nemligen 8 pro- 

N cent. Den feta oljan innehåller likaledes 
mycket svafvel och tillika en färgande sub- 
stans ”'). 

Concre- Dessutom hafva åtskilliga djuriska 
menter- anormala concretioner och vätskor blifyit 

chemiskt undersökta. : 
Du Mini, har funnit en hästs blåse- 

"sten äga följande beståndsdelar: ; 
Kolsyrad Kalk SEE Pte INTE INRE or oh KON STA ARNE EE 
Talkjord > ; 5 Å MET Seka ND 
Saltsyradt Natröm secs os) (ck 2. set eu 8 RT 
Lerjord h FU vm Here a da NE 
Animaliskt ämne : - : SA KUNOFO 
Kalk- Talk- och Jernoxid såsom kolsyrad, 

ARGENTIS RESTS SA let bas INte Lt TS EAGSAD 

99:70 
Hvarken Oxalsyra eller Phosphorsyra 

eller Ammoniak funnos såsom bestånds- - 
delar i denna concretion, och den färg 
som alla upplösningar och educter under 
analysen visade, anses härröra af ett än- 
nu "obekant animaliskt pigment, måhända 
närslägtadt med den af Joun i oxgallan 
funna gula materien ”""'Y. 

”) Ann. de Chimi 1821 Avril — SCcHWEIGGER 
Journ. XXXII p. 494. 

"") ScaWwzEiGGERs Journ. XXXIII, p. 330. 

EN 
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Laäassarenes undersökningar af det fär- Färg- 

"gande ämnet i kräftskal ") hafva blifvit Qt! 
fortsatte af Macaire. Han har funnit tvenne skal. 
olika färgämnen, det ena i sjelfva skalen 
och den närmast dem liggande bhinnan, 
det andra i den derunder följande hvita 
eller rödaktiga hinnan. Dessa båda hin- 
nor kunna genom maceration 1 vatten och - 
alkohol åtskiljas. — Färgsubstansen i sjelf- 
va skalet och den grönaktiga hinnan är 
brungrön, men antager vid 50 eller 60 gr. 
Reauvm. den bekanta röda färgen. Den rod- 
nar äfven af syror och alkalier, för nå- 
gra salter, samt vid förruttnelse; likale- 
des för syrgas, men ej för vätgas eller 
kolsyregas. I syrsatt saltsyra förlorar den 
färgen. Den extraherås af Alkohol, men 
antager äfven då en rödaktig eller oran- 
ge-färg. i 
| Denna upplösning i Alkohol fälles ej 
af vatten; genom Svafvelsyra och Salpe- 
tersyra blir den grön, och den förra fär- 
gen låter ej återställa sig med Alkalier. 
Af Galläpple-tinktur förändras den icke; 
genom Alun förlorar den småningon fär- 
gen, och om något Ammoniak tillsättes, 
fälles den tillika med Alun-jorden. Jern-, 
Qvicksilfver- -och Tennsalter yttra ingen 
verkan; af blysocker förorsakas en ymnig 
violett fällning. ; 

Om man vid lindrig värme afdunstar 
denna Alkohols upplösning, erhåller man 
den röda snystancen i mjuka oregelbund- 
na bitar, som i vatten äro alldeles olös- 

”) Jemf. K. V. Acad. Årsberättelse 1821, Pp. 158. 
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liga. Den är fet, lemmar en stark be- 
ständig färg, och förändras icke då den 
ömmes. Den egna kräftsmaken är bi- 

behållen. I värme smälter den, och i 
starkare hetta förbrännes den med ut- 
veckling af ammoniak och qvarlemnar:en 
jernhaltig aska. Af Svafvelsyra förstöres 
den, och förvandlas af Salpetersyra till 
Werrters bitterämne. I värmd Kali-upp- 
lösning löses -denna Substans, utan att för- 
ora färgen, och blir derigenom upplöslig 
i vatten; likväl låter den oförändrad åter- 
ställa sig utur Kali-föreningen, och skiljer 
sig härigenom väsendtligen” från egentliga 
fett-substanser. I fett upplöses den med 
bibehållande af den röda färgen; med” bi- 
träde af värme låter den äfven upplösa 
sig i &etheriska, men ej 1 fixa oljor. Af 
alkohol och &ther löses den under alla 
omständigheter. 

Färg-substansen i den andra kräft- 
skals-hinnan, - är ej annat än den förra, 
redan i naturen rodnad. Den låter ge- 
nom försiktighet skilja sig från den förra, 
emedan den lättare upplöses af alkohol. — 

' Kräft-äggens vätska förhåller sig som den 
nämda brungröna substansen. I stillastå- 
ende vatten träffas stundom redan i na- 
turliga tillståndet rödaktiga kräftor; färg- 
substansen i dessas -skal har då redan ge- 
nom en slags maceration antagit den rö- 
da: färgen =). 

: FRAN- 

”) Bibl. univers. 1321. Juill. — ScHWEIGGERS Jour- 
nal för Chem. und Phys. XXXUI, p. 257. 
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Francis Dana har förvissat sig om Canthi- 
hvad man redan förut med mycket skäl Fe 
förmodat, att Lytta wittata innehåller 
samma ämne som RozsiQueT funnit i den 

vanliga Spanska flugan (Lytta vesicatoria), s 
och som THomson kallat Cantharidine "'Y. 
Nämde Insekt äger äfven i hög grad 
egenskapen att på huden ”uppdraga blå- 
sor, likaså Lytta segetum Fabr., och så 
väl Cantharidinen, som denna egenskap, 
torde sannolikt vara gemensam för hela 
Lytta-slägtet. AIKA 

Man har anmärkt, att smärre Insek-Chlorins 
ter, som inneslutits i en flaska med salt- Y&rkan 
syre-super-oxidul, inom några dagar blif- maliska 
vit genomskinliga, utan att deras organer f""e 
för öfrigt härigenom blifvit förstörda. Ma- 
cAmE har derföre föreslagit, att förut med 
syrsatt saltsyra behandla ogenomskinliga 
animaliska ämnen, dem man vill under- 
kasta microscopiska undersökningar 7"), 

/ 

Redan Touvrserort anmärkte, att den Giftig 
boning, som Bien samlat i blommorna af boring: 
Rhododendron ponticum, vore giftig, och 
härledde de narcotiska åkommor, som 
XEnorpHons krigshär nämnes hafva erfarit i 
Colchis, från bruket af honing, som blif- 

") Bravin. Journ. de Phys. 1821. I p. 60. | 
”") Bibl. univers. Maj. 1821. — ScuwzeiGGErs Jour- 

nal fur Chem. und Phys. XXXIII, p. 117. 

Pr. Dalmans Ärsb. 1822. (1821.) 5 
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samlad af nämde växt; 'hvilken der vä- 
xer ymnigt. D'Urviute, en Fransk Sjö- 
Officer, som nyligen berest Svarta hafvet; 
har bekräftat ”"TournEForRts mening såsom 
riktig "'). 

") Annales de Chimie et Physique. 1821. T XVI, 
pag. 73. å 
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Fornverldens Fauna. 

Den drift hvarmed fornverldens organi- Djur 
ska qvarlemningar nu för tiden efterspa- skat 
nas, har äfven under det förflutna åretverlden. 
lemnat åtskilliga spridda upptäckter, hvil- 
kas resultat likväl till större delen änn 
ej hunnit till vår kunskap. ; 

Af en stor fossil art af hjortslägtet,  Ir- 
bekant under namn af den Irländska El- El. 
gen, har man på ön Man nyligen åter 
upptäckt ett skelett, som anses vara det 
fullständigaste man hittills funnit, och för- 
varas på Museum i Edinburg "'). 

- 

Nära Rochester äro lemningar af Mam- Ben af 
mot-djuret funne, hvarom Capten VETCH mot. 
afgifvit berättelse 7) funne 

vid Ro- 
chester. 

RarinesQueE har beskrifvit ett petrificat, Petrifi- 
funnet nära Lexington i Kentnecky, hvil-ycqus? 
ket han anser vara efter något djur a 
Medusa-slägtet. (2?) RAFInEsQuE tror till och 
med att äfven detta djur utgjort ett eget, 
nu mera utdödt slägte, och har derföre 
bemödat sig att såsom eget genus bestäm- 
ma nämde petrifikat, under- namn af 

Trianisites Cliffordi. Den förmodas hafva 
kommit närmast till Pelasgia Peron "==Y, 

") Edinb. Philos. Journ. 1821. Vol. V, p. 227. 
"+) Quart. Journ. 1821, N:o XXI, p. 20. 

2 OM) Simnimans Americ. Journ. of Science. 1821, 
p. 295. 
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Man berättar nu, att år 1748 några 
arbetare, som nära Princetown arbetade 
på en grufva, funnit en liten håla, som 
innehöll hela skeletter | efter en oräknelig 
mängd af Skallerormar (Crotalus horri- 
dus). Dessa ben voro der i så stor myc- . y 
kenhet, att de kunnat fylla ett par skott- 
kärror. Nämde håla förmodas hafva va- 
rit flere års vintertillhåll för Skallerormar, 
af hvilka några der dödt af ålderdom, 
andra kanske qvarhållits genom beskaffen- 
heten af gråttans mynning "). — I alla 
fall tillhöra: dessa benlemningar visserligen 
icke Fornverlden. 

+) Edinb. Philos. Journ. Vol. V, p. 227. 
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= Zoologiska Arbeten, utkomne  - 
| 1 Sverige år 1821. 

Med afseende på Sveriges Fauna äro 
följande skrifter att anmäla: 

Herr Horrsere har, i Götheborgs Kongl. Bohus- 
Vet. och Vitt. Samhällets Nya Handlingar, brinn 
lemnat en fortsättning af sin ”Beskrifning 
öfver Bohuslänska fiskarne.” Dessa beskrif- 
ningar omfatta äfven det hufvudsakligaste 
af hvarje Arts Anatomie och af dess lef- 
nadssätt, samt äro åtföljde af colorerade 
figurer, tecknade efter naturen. Bland de 
6 Arter, som i detta andra häftet före- 
komma, äro trenne för Sveriges Fauna nya, 
nemligen Raja punctata, Gadus ruber, 
och en tredje, kallad Pleuronectes Quen- 
selit , som ej vetterligen af någon författare 

» förut är omnämd eller beskrifven 77). 
Herr Professorn och CommendeurenOvis po- 

THusserG har i Upsala Kongl. Vet. Soc. EN 
Handlingar beskrifvit och låtit afteckna åt- 

 skilliga förändringar af får med flere eller 
klufna horn 5), | 

De öfriga under året utkomna Sven- 
ska zoologiska afhandlingar äro alla ento- 

”) Götheborgs Kongl. Vetensk. och Vitterh. 
Samhällets "Nya Handlingar. IV Delen. Gö- 
theborg 1821. 8:0. 

”") Nova Acta Reg. Soc. Scient. Upsal. Vol. 
« VIII. — Upsalig 1821. 8:o — Ovis polyce- 

rate varietates nonnulle notabiliores illustrata. 
» 
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mologiska, och större delen af dem hafva 
i synnerhet afseende på utländska föremål. 

ZETTER- Hr ZeTtTERSTEDT har utgifvit en be- 
Ortho. Skrifning öfver de i Sverige funne Årter 
ptera af Insekt-Ordningen Orthoptera ' "), som 

Svecie. innefattar egentligen Gräshoppornas slägten, 
men äfven Kakerlackerna (Blatta), samt 
de så kallade Tvästjertar (Forficula), af 
LinsÉ uppställde än bland: Coleoptera, än 
bland Hemiptera, till dess att sednare En- 
tomologer för dem bestämde en egen Ord- 
ning. — I anförde arbete äro de hithö- 
rande Svenska slägten och Arter utförligen 
beskrifna, endast valda Synonymer upp- 
tagna, flere tillökningar för Sveriges Fauna 
först här anförda, äfvensom några nya Ar- 
ter bestämda. De många förändringar man 
anmärkt vid Åcrydium subulatum och bi- 
punctatum har Förf. uppfört såsom egna 
species, ej mindre än 18 till antalet, men 
synes sjelf ganska mycket betvifla deras 
arträttighet, — Bland Svenska Insekterna 
är Orthopter-ordningen den minst vidlyf- 
tiga, hela antalet af här upptagna arter 
stiger nemligen ej till ett halft hundrade, 
men med undantag af Svenska Coleoptera, 
enligt deras bearbetning af Baron PAYKULL, 
är likväl denna Ordning den enda, som ef- / 
ter LinsÉs tid medhunnits att fullkomligen 
å nyo granskas och beskrifvas. Öfver ingen 
af alla de andra Insekt-ordningarne äga 
vi ännu något arbete som fullständigt fram- 
ställer hela Ordningen. 

") Orthoptera Svecie, disposita et descripta a J. 
W. ZETTERSTEDT. Lunde 1921, (3:0, 132 pag.) 
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Det är bekant, att de Insekter som 
hos LissÉ utgjorde slägtet Ichneumon äro 
bland de öfrigas farligaste och lömskaste 
förstörare, samt huru det ganska ofta är 
dem vi hafva att tacka derföre, att vid ej 
sällan inträffande ymnighet af skadliga In- 

Ichneu- 
mons- 

rv i 
Spin- 
delbon. 

»sekt-arter, dessa icke beständigt föröka sig, 
och alldeles förhärja skogar, ängar och åker- 
fält. Den allt för stora myckenheten af 
Arter, som: höra till LinnÉs Ichneumon, 
har föranledt nyare Entomologer, att för- 
dela detta slägtet i flere genera, hvilka, 
ehuru: något olika till kroppsbyggnad och 
lefnadssätt, likväl öfverensstämma deruti, 
att de under sin förvandlingsperiod lefva 
såsom parasiter inom andra Iesekters larver 
eller puppor. Herr Boteman har i K. Vet. 
Acad. Handlingar, sednaste häftet, beskrif- 
vit en hithörande Svensk art, af något af- 
vikande lefnadssätt. Dess larv uppehåller 
sig nemligen i Spindel-bon, föder sig af 
dessa djurs ägg, och förstör således i grund 
dessa eljest sjelfva så rofgiriga Insekter. 
Arten kallas i anledning bäraf: Pimpla 
ovivora '). | 

Följande hos oss utkomna Afhandlingar 
beskrifva utländska föremål: 

Herr Professoren och Commendeuren 
Tnusserc har, i Kongl. Vet. Academiens 
Handlingar för 1821, föreslagit ett nytt 
fogelslägte, kalladt Brachyurus. Det är 

") K. V. A. Handl. 1821. 2 pag. 335. Tab. 
IV; Fig. 1. 

Brachy- 
urus. 



7 | 
måhända närmast slägt med Iligers My- 
jothera. För det närvarande hänföras af 
Förf. till detta slägte: Corvus brachyurus 
LartE. (Turdus triostegus Mus. Carlsson.), 
samt tvenne här såsom nya beskrifna ar- 
ter från Brasilien, kallade B. gularis och 
B. ruber , på hvilka teckningar äfven äro 
bifogade 7). SNR 

Utländ- I 8:de Volumen af Upsala Vet. Soci- 
anse etets Handlingar äro åtskilliga entomolo- 

 giska afbandlingar upptagne. Nemligen, af 
? Professoren och Commendeuren THUNBERG; 

en öfversigt af de Skal-Insekter från Go- 
dahoppsudden hvilkas antenner äro fusi- 
formes. De förut bekanta Arterna äro: 
här endast anförda och med en kort dia- 

gnose bestämda, åtskilliga nya i korthet 
beskrifna "'Y. 

Alurnus. Nämde Förf. bar dersammastädes 
beskrifvit och aftecknat trenne såsom nya 
ansedda arter af Alurnus. De äro alla 
från Brasilien och kallas AA brunneus, 
marginatus och cruciatus ”"==Y, 

Gyrinus. I samma arbete har D:r ForsBErG lem- 
nat en afhandling öfver slägtet Gyrinus- 
Bland -24 anförda species förekomma 4 nya. 
— D:r ForssBeErG har likaledes meddelat 

en 

") K. V. A. Handl. 1821. 2. pag. 369. Tab. IV. 
”") Nova Acta Reg. Soc. Scient. Upsaliens. Vol. 

VIIIL. — Upsalie 1821. |4:0. Coleoptera ca- 
pensia antennis fuciformibus recensita a C. 
P. THUNBERG. — ; 

4) Alurni tres nove Species descripte. I cit. 
— (Conf. Cuvier le Regne Animal Tom. IV: 
Tab. XII, fig. 5.) 
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. en -monographie öfver Ciythra. SlägtétsCiythra. 
talrika arter äro här fördelade efter kolo- 
riten; de kända uppräknas” endast, med 
bifogadt kort artmärke, de nya, 24 till an- 
talet, äro utförligare beskrifne. 

Professorn. och Commendeuren THUN- 
sErRG har äfven, i en academisk Disserta- 
tion, beskrifvit slägtet Opatrum , som här- 
vid erhållit en tillökning af 17 arter I). 

I K. Vet. Ac. Handl. för år 1821, Ziro> 
har Förf. till denna berättelse beskrifvit Polyto” 
och aftecknat några utmärktare utländska mus. 
Insekter, hvaribland tvenne nya genera af 
Coleoptr er,  Zirophorus och Polyrtomus. 
Äfven Fasricu Scolia globularis är afteck- 
nad och å nyo skrän. såsom hörande 
till slägtet Apterogyna Latr. "), 

I comparativa Anatomien har Hr LAG- Ålens 
BERG utgifvit en Academisk Dissertation; ee 
som innehåller en början af Ålens anato- 
mie. Detta första häftet lemnar tecknin- 
gar af hufvudets skelett och särskilta de- 
lag, 8775, 

”) Opatum (Opatrum) Insecti genus. äg: 
Loffman. Upsal. 1821, 4:0. 

0 K. V:A; Handl. 1821: 2. p. 372. Tåb. 7: 
nä) Dissertatio Anatomiam sistens Murenze Ån- 

guille L. comparatam et observationibus phy- 
siologicis dilucidatam, quam, Pres.”A. H. 
FLORMAN pr. gr. med. Pp. p. J. O. LAGBERG. 
Lunde 1021, 8:0. 

Pr. Dalmans Arsb. 1822. (1821). 6 
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Till kunskapen om de Svenska petri- 
ficerade djur, som D:r WAHLENBERG redan 
förut bestämt och kallat Entomostraciter, 
har denna Författare nyligen ytterligare 
lemnat några bidrag. I synnerhet har han 
fästat uppmärksamheten på den linie, som 
å ömse sidor om pannan visar sig på de 

; med ögon försedda arter, och lemnar go- 
da kännetecken för dessa arters bestäm- 
mande. Han har tillika beskrifvit en ny 
Art, Entomostracites extenuatus, funnen 
vid Heda i Östergöthland 7). 

") Act. Soc. Scient. Upsal. Vol. VIII 

—t—A 

» 



INNEHÅLL. 

Zoographie. 

Antalet af bekanta djur-arter . 

Mastologie. 

Nya Sörens från Ostindien, af RAFFLES 
— af HorsFiEnp 

— — af HARDWICK 
LeacnH's indelning af Flädermössen Sr 
Antilop-arter, af CH H. SmMtta oc. 6 6 

ÖOrnithologie. 

ga foglar från Nya Holland, af TEMmIncK. 
— från Java, af Hosbriänn 5 . 

— — — — af HarpDwick 
LeacH om Glareola k É ; z 
FiscHER om Podoces 
Epmoston om Larus parasiticus 
Hebridiska foglar, af MAGILLIVRAY = + 
Planches colorées d'oiseaux af TEMMINCK och 

LAUGIER ; 

Ickhthyologie. 

Om Amerikanska fiskars geographiska utbred- 
ning o. s. v. af HumgoLrbt och VALENCIENNES 

Entomvologie. 

Meicens Beskrifn. af europ. Diptera 
Kirgzy om Otiocerus och Anotia - 
Leaca om Murmidius =. J 
Nya Insectarter af DrarierR och Pro. 
Tessarops maritima, af RAFINESQUE 

Helminthologie, o. s. v. 

FÉnruvussac's arbete om Mollusker 
Obekant "maskdjur , af TAUNAY 
Partula, af Firussae . = os 

Pas i. 

+ 

RNE DETT 

IT. 
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Nya Conchylier af Tu. Bägge ch af R. See 
PARD. 

HönInGHAUSs Om (ELSE 
Om Sertularia gelatinosa , af J. Fremminc 
Om Echinococcus hominis , af BREMSER 
ScoreseBy om microskopiska djur i hafvet vid 

Grönland . s å å É ÖNA 

19: 

19: 

A 19: 

20. 

20. 

Zootomie och Comparativ Anatomie: 

Anatomie af Pelicanus Aquila , af E. BARTON 
Anatomie af Testudo eur opea af Bosanus 
Inre skelett hos Insekter, af ER EA $re 
Insekt-anatomie, af öga : 
AuDoviIn om organisationen af Trilobiter ale 

Entomostraciter 
Takttagelser om åtskilliga Maskdjur, af Esan- 

SCHOLTZ, samt af KuvuarL och HasseLT 
Om bhjertats byggnad, af EscHscHoLTz 

Physiologie. 

Om den svarta färgen hos Negern; af E. Home 
. Om djurens locomotion, af J. MäLLEr 
Lysande Insekter - 
Undersökning af Lysmasken; af MAGAirE 
Lysande djur i hafvet; af Mac CUuLLocn 
Ormar med tvenne hufvud : c 
Hermaphroditer bland Insekter =. 
Snäckor i varm källa 

- Filaria torkad och återlifvad; af MartTturv 
Gifters olika verkan på olika djur 
Om Blodkulorna, af PreEvost och Dumas 
”Fransfusion . s s ; z 

Diur-Clhiemie, 

Blodet i Gulsot; enl. MEIssneEr ! 
Blodets decomposition; enl. VAUQUELIN 
Ägghvitans sönderdelning af electriska SEEN 

af PreEvost och Dumas 
Smör af Qvinnomjölk; enl. Pons 
Analys af Bensubstanser; af CHEVREUL 
— —  Salteretion vid benröta; af ÅLEMANNI 



Analys af blå urinz enk Granrei och DELEN > 
236 oe rdiabetisk urin3 af HERMBSTEDT 
er UCN, innehållande jern, enl. Wouzzer 

urin af Rana taurina och af Bufo 
fuscus; af J. Davy e 3 

— .— Hydropisk vätska; af Branpes =. 
— — Aqua amnios och allantoidis m. m.3 

af LaAssaIGNE =. É 
— af Oxhjertan; af BrAconsot S : 

— — aåmbraartadt ämne; af CHEVALIER och 
LASSsEIGNE +: é 

— — Stinkämnet hos Vi iverra Putorius 3 
—  — Concrementer = +. s 
— — Färgämnet i kräftskal; af LASSAIGNE : 

Cantharidine hos Lytta segetum FAR. 
Chlorins verkan på animaliska ämnen . 
Giftig honing. 

Fornverldens Fauna. 

Irländsk fossil Elg . a 
Ben af Mammot funna vid Rochester 2 3 
Petrifikat af Medusa (2); enl. RAFINESQUE => 67. 

Zoologiska Arbeten utkomna i Sverige : 

år 1821. 
1. Med afseende på Sveriges Fauna: 

Bohusländska Fiskar; af HoLLBErGc 
OQvis polyceras; af TaUNBERG a å 2 : 
Orthoptera iSvecica; af ZETTERSTEDT =. g 
Ichneumons-larver i Spitndelbon (Pimpla o ovi- 

vora); af BoHEMAN 

2. Med afseende på silöstloka förenats. 

Brachyurus , ett eget fogelslägte, af THUNBÉRG 
Utländska Insekter, Alurnus , m. m.; af THUNBERG 

— -— Gyrinus och Clythra; af 
FORSSRERG 

— —  Zirophorus, Polytomus, Apte- 
rogyna, m. fl. af Förf. Å 

Bidrag till Ålens Anatomie; af LAGBERG 
Ny Entomostracit (E. extenuatus); af WAHLENBERG 

3 e- 
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HÖGBORNE FURSTE, 

NåDIGE HERRE! 

Mine Herrar! 

D: gifves ett Samfunds-band menniskor emel- 
lan, som lika vidsträckt med civilisationen le- 

der sig till alla länder, alla tungomål, alla sam- 
hälls-ordningar: det är Vetenskaperne. Födde 
och underhållne af vetgirigheten, behofven och 
begären, ömsom upplysningens fosterbarn, föl- 
jeslagare och beskyddare, hafva de ändtligen 
införlifvat sig i, det. borgerliga samhället; och 
uppstiga mer och mer att blifva det allmänna 
och enskilda lifvets ledsagare, Rike på belönin 
gar, tacksamme för den vård de få, följa de 
deras älskare i alla skiften, i mödorne och i 

hvilan, i ungdomens kraft och ålderdomens 
bräcklighet, i det ensliga lifvet och det offent- 
liga: huru ofta har man icke sett och skall än- 
nu se att de följa honom äfven på en thron? 
De göra staters prydnad och förkofran ; de stär- 
ka de svage, mildra de mägtige, närma de aflägs- 
ne, försona de stridige. Deras valspråk är: ljus 
bland menniskor och frid på jorden.: | 
KV. 4. Ärsb. 1822, | r 
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Det är i dag 84 år sedan denna vetenskap- 
liga samhälls-anda hos oss bildade en Aca- 
mie. Frid, frihet, national-upplysning och väl- 
måga hade förberedt denna skapelse. Krafterne 
voro väckte, beståndsdelarne frambragte: det 
behöfdes en electrisk gnista att ordna dem. Den 
gals af snillen, hvilkas ljus sedermera gått oför- 
'dunkladt fram genom tvenne mansåldrars sti- 
gande vetenskaper. 

Den Kongl. Vetenskaps-Academien är idag 
återförd till minnet af sin stiftelse: Hon kan ej 
genomskåda det framfarna utan att samla dyr- 
bara vedermälen af Regeringarnes hulda omsorg 
om hennes bestånd; af ädle medborgares nit för 
hennes yrken, af framfarne Ledamöters lysande 
förtjenster för hennes heder och anseende. Des- 
sa minnen utgöra kärnan af dagens högtidlighet: 
de innebära hennes hopp för det tillkommande. 

Och detta hopp, huru lifligt förnyar det 
sig ej på hvarje högtidsdag, då Academien får 
samla sig omkring sin högste Ledamot, en Fur- 
ste, som med så upplyst deltagande Sjelf följer 
och främjar vetenskaperne. Med denna höga 
eftersyn, denna låfvande uppmuntran skola hos 

oss ej saknas lärde generationer att en gång er- 

sätta dem som afgå. De äro redan bebådade, 
De skola framdeles möta deras Befordrare på 
hans lysande bana. Der skola vetenskaperne 
samla omkring honom nya medel att stärka och 
förädla sitt fosterland; de skola stundom, ibland 

—regerings-konstens invecklade problemer och 
ombytliga utslag, bjuda tankan en lugn tillflykt 
till klara, säkra och ovanskligt tillfridsställande 
sanningar. 
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=  Academien har tillryggalagt ett år, som 

hon hoppas ej hafva varit frugtlöst för veten= 
skaperne, ej utan nyttiga beredelser för hen- 
nes fortfarande verksamhet. Hennes annaler haf- 
va blifvit riktade med undersökningar och upp- 
täckter som bibehålla hennes gamla plats ibland 
lärda samfund: hennes vetenskapliga förråder 
hafva blifvit i alla deras grenar förkofrade. Hon 
har ökat sin ansenliga boksamling med dyrba- 
ra verk; den har blifvit ordnad genom några 
Ledamöters oförtrutna möda: Hon har gifvit till 
sin Häthenlatiska instrument-samling ett kost- 
bart verktyg, som nu färdigt, snart går att blif- 
va en hufvud-ledare för de astronomiska obser- 
vationerne: Hennes naturalie-samlingar hafva 
blifvit förökade genom tvenne utmärkt betyd- 

liga donationer: den ena, af Commerce-Rådet 
CaAsstrRöm, består i en sällsamt stor botanisk 
collection. Utom Scandinaviska växter samlade 
dels af gifvaren sjelf dels af andre, innehåller 
den herbarier af SorAnover, af LiInnÉ den yn 
gre, SPARRMAN, GRÖNDAHL, WILLIAMS ifrån andre 
länder och verldsdelar, jämte några sällsynte 

fossilier och en complettering af Academiens 

natur-historiska verk. Den andra donationen, 
af Bruks-Patron Hisincer, består i en complett 
samling af svenska mineralier, med åtskilliga 
utländska, utgörande tillsammans öfver 2000 
stuffer. Denna berömliga frikostighet sätter Aca= 
demiens lärda skatter i en fördelaktig jemförel- 
se med flere ryktbara utländska samlingar. 

Och under denna materiella tillväxt af hen- 
nes område, har hon med intet mindre tillfrids- 

ställelse sett de allmänna framsteg vetenskaper- 
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ne under den sist förflutna tiden gjort: det ålig- 
ger henne äfven att redogöra för dem, 

Natur-forskning utgör hufvudsakliga före- 
målet för hennes berättelser: det är en cen- 
tral-kraft, som sprider sin inflytelse öfver hela 
mennisko-lifvet och till vetenskapernas alla gre- 
nar. Det är en otömlig källa till beundran: af 
den allvisa ordning som råder i det hela, så 
långt vårt öga når. Det är en beständig täflan 
med naturens allmänna krafter, alt upptäcka hen= 
nes lagar, följa hennes verkningar, tillegna oss 
hennes producter, intränga i hennes styrelse, 
utvidga vårt herradöme. Det är en långsam 
och mödesam utsökning af den besittningsrätt på 
jorden, som blef vårt slägte ämnad i de öfver- 
lägsne anlag, hvarmed det utrustades (framför 
alla dess öfrige bebyggare. 

Till detta herravälde sträfvar Natur-forsk- 
ningen, och i denna kamp med naturen hvilka 
lysande segrar äro ej vundne, hvilka inkräkt- 
ningar gjorde! Huru lyckligt täflar ej snillet med 7 
hennes krafter och snärjer dem den ena efter 
den andra i sina band. Hon fördöljer sig i 
atomerna och man uppsöker henne äfven utom 
synlighetens gräns; hon flyr bort i rymderne 
och man förföljer henne 1 deras djup, hon för- 
kläder sig i tusenfaldiga former, och man ut- 
letar och ordnar hennes typer, hvilka förfärli- 
ga krafter hafva vi ej vågat tämja och begagna! 
Mäktig och herrlig står mensklighetens spira 
sträckt öfver jorden. Snart skulle det tyckas som 
vi nu kunde öfverskåda naturens hela gestalt, 

mäta hennes riken, omfatta hennes styrelse; 
men ju närmare vi träde henne, desto majestät> 
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ligare höjer hon sig öfver vår syn-krets och 
det stora mystiska phantomet står beständigt 
lika omätligt högt för vår beundran, med hjes- 
san höjd i ett moln, som fordom Sinai. 

Så länge vårt slägte består och vetenskaper 
odlas, skola således ej ämnen tryta för under- 
sökningar, ej fält för nya inkräktningar. Och 

emellan våra vundna fördelar skola vi ofta er- 
fara att naturen äfven bar sina segrar, säkra, 
oemotståndliga. Sedan odlaren länge aftvun- 
git henne sine skördar, skördar hon ändtligen 
odlaren sjelf. Så hafva vetenskaperne på det 
sist förflutna året gjort många kännbara förluster. 
Academien har med djup saknad förlorat en in- 
hemsk ledamot i Presidenten Friherre AF WET- 
TERSTEDT, i tacksamt minne förvarad i hennes 

annaler. Hon har bland sina utländske Ledamö- 
ter sett ett nederlag som liknat en hämd på 
naturens lyckliga forskare: HerRscHEL, BERTHOL- 
LET, Hatövr, DerAmBrRe, hvilka namn nu sam- 

lade till skuggorne af vetenskapernes framfar- 
ne fäder, och den oförgätlige, som bevarat 
bela generationer emot förödelsens faror, som 
mödrarne välsigna, som ungdomen, hbelsan, 
skönheten skyddade prisa, JENSER, vVaccinalio- 
nens uppfinnare, har åtföljt dem. 

Det tillhör efterverlden att med erkänsla 
samla och gömma de arf de bortgångne efterlem- 
nat. Kongl. Academien, öm om sina plig- 
tet) emot dem, har föresatt sig att på sina 
hög:idsdagar upplifva minnet af någon frama 
faren Ledamot, som gagnat och hedrat hen- 
ne och framställer "i dag en af de sedna- 
re tiders ypperste naturforskare, Carr Wirn- 
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HELM ScHEELE. Med geniets originella kraft före- 
gick han och beredde den stora revolution som 
chemien på hans tid undergick, inträngde med 
sin skarpsynte blick i naturens hemliga regio- 
ner, beundrades af sin samtid för en mängd 
enkla och vigtiga upptåckter, och bortrycktes i 
förtid ifrån sina outtröttliga bemödanden att 'än- 
nu längre bortflytta vetenskapernes gräns. Hans 
minnespenning kommer i dag att utdelas. 

= atiiälljer 



CHEMIE och PHYSIK. 





Chemie och Physik. 

J ag skall begynna framställningen af den Ljudets 
stora mängd, till en 'del ganska vigtiga, 
undersökningar, som blifvit anställda un- 
der loppet af det förflutna året, med re- 
sultatet af försök öfver ljudets hastighet, 
verkställde, på bekostnad af Bureau des 
Longitudes i Paris, af ArAGco, GaY-Lus- 
såc, Prony, MaATtTtHIEU, BouvaArp och von 
HumzorpTt 7). Försöken anställdes med ka- 
nonskott, lossade midt i natten, i ett nä- 
stan fullkomligt lugn; emellan Ville-Juvif 
och Montlhery i. grannskapet af Paris. Re-. 
sultatet af dessa försök blef, att vid+10? 
är ljudets hastighet 337.2 meter eller 173.01 
toises i secunden. Försöken af 1738 gifva 
172.56, men då temperaturen, som för- 
modeligen då var +6”, reduceras till 
+ 109, så blir resultatet 173.834. DE La- 
PLAcE har beräknat ljudets hastighet vid 
+ 162, efter sina formler och med iakt- 
tagande afluftens hygrometriska tillstånd 
till 337.776 meter i secunden. Då det 
föregående reduceras :till + 16”, så ger 
det 340.9. Dessa 3,1 meters skillnad an- 
ser DE LAPLACE vara observalions-fel. Vid 
dessa försök anmärkte man, att då skotten 
på den ena station hördes fullkomligt väl 

”) Annales de Chimie et de Physique T: XX, 
pag. 210 och 266: 

hastig- 
het. 
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från den andra, hördes de knappt, och 
många alldeles icke, i omvänd rigtning. 
Afståndet var något mer än 13 Sv. mil 
eller 9549.6 toises.. Denna omständighet 
kunde icke förklaras. Äfvenså observerade 
de att, då moln ströko öfver emellan 
stationerna, hördes skotten med rullan- 
de, liksom af åska, hvilket åter alldeles 
icke bemärktes, då himmelen var klar; 
detta synes bevisa den gissningen, att 
åskans rullande är ett echo från molnen. 

Lesuie 7) har visat, att ljudet i vät- 
gas är så svagt, som 1 luft, förtunnad till 
&ög af dess vanliga täthet. I en blandning : 
af lika delar vätgas och atmospherisk luft 
är ljudet knappt hörbart. 

Electro= De electriskt magnetiska phenomenen 
nd fortfara att vara ett hufvudföremål för Na- 

turforskarnes undersökningar. Vår känne- 
dom af detta vigtiga ämne har under sist 
förflutne år, vunnit ganska betydliga til- 
lägg, till hvilka jag, framför alla andra, 
räknar de magnetiska phenomen, hvilka 
D:r SeEgEcK i Berlin upptäckt hos tvenne 
olika metaller, som råka hvarandra i tvenne 
särskildta punkter, af hvilka den ena be- 
rörings-punkten har en högre temperatur 
än den andra. 

SeresecKs Det - enklaste sättet att frambringa 
försök dessa magnetiska phenomen är följande: 
electro--Man låter gjula en stång af vismut eller , 
"ska antimon, af 6 till 8 tums längd ochz till 
pheno- 3 tums tjocklek, och sedan den är väl 

en ge-. 5 : 4 
"om rengjord, i synnerhet vid ändarna, om- 

+) Putouuirs Annals of Philosophy 1822 Sept, 172: 
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lindar man den ena ändan några hvarf upp 
ganska hårdt med en, äfvenledes rensku- farm 
rad tråd af messing eller heldst koppar, Te 
ju tjockare ju bättre, hvarefter tråden från 
denna ändan af stången böjes i båge mot 
den andra och omlindas der lika många 
hvarf, Det är ännu beqvämare och säk- 
rare att, vid stångens gjutning, låta kop- 
paren antingen i form af grof tråd, eller 
såsom en lång och smal remsa, med båda 
ändarna insmältas i stången. Då ändan 
af stången, der koppartråden är omvefvad 
eller insmält, upphettas, blir denna lilla 
apparat magnetisk, så att det tydligt mär- 
kes på magnetnålen. Om den år mycket 
kall, t. ex. af endast + 52 a 6”, så för- 
slår handens värme, att deri utveckla tyd- 
liga tecken till magnetisk polaritet. Bäst 
är likväl att upphetta den lindrigt ilågen 
af en spritlampa, hvarvid den kan fås så 

: starkt magnetisk, att den alldeles öfver-. 
vinner jordens magnetiska kraft och att 
magnetnålen lyder endast apparaten. Med 
afsvalningen försvinna åter alla magneti- 
ska phenomen. Orsaken till detta magne- 
tiska tillstånd synes ligga deri, att, då 
tvenne ledare för electriciteten , hvaraf me- 
tallerna utgöra de bästa, råkas' i tvenne 
särskildta punkter, och då den ena con- 
tactspunktens temperatur upphöjes öfver 
den andras, uppkommer i den uppvärmda 
antingen en urladdning af motsatta electri- 
citeter, eller tvertom deras åtskiljande, i 
hvilka båda fall en electrisk ström till 
jemvigtens återställande förorsakas inom 
den slutna krets, som af metallerna bildas. 
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Denna electriska ström är då orsaken till 
de magnetiska phenomenen , hvilka här äga 
rum på alldeles samma sätt som omkring 
en kropp, hvaraf electriska stapeln urlad- 
das. Här äro således phenomen af con- 
tacts-electricitet, utan all mellankomst af 
en vätska och utan något slags medverkan af 
chemiska förändringar. <SeEBEcK's försök 
utvisa, att metallerna i denna berörings- 
electricitet icke följa samma inbördes för- 
hållande till hvarandra, som vid de af 
chemisk verksamhet åtföljda electriska phe- 
nomenen , der kännedomen af metallens 
electro-chemiska natur, låter förutsäga ele- 
ctriciteternas rigtning i den uppkomman- 
de electriskå strömen. Då försöket an- 
ställes, så som ofvanföre är nämdt, med 
en stång af vismut, hvars ändar äro om- 
lindade eller sammansmälte med en i båge 
böjd kopparremsa, så åstadkommes hos 
magnetnålen, då den uppvärmda berörings- 
punkten af båda metallerna vändes åt norr 
och nålen ställes under kopparremsan, af- 
vikning åt öster, och under vismutstången 
afvikning åt vester. Att båda vända nå- 
len åt motsatt håll, kommer deraf att då 
electriska strömen i den lilla apparaten 
går åt samma led , alltid tillbaka i sig sjelf; 
så går den i den ena hälften af cirkeln i 
en motsatt direction mot i den andra hålf- 
ten, och följakteligen då den positiva ele- 
ctriciteten går från norr till söder i kop- 
paren, så återgår den från söder åt norr 

enom vismuten, Då magnetnålen i före- 
gående försök afviker åt öster under kop- 
paren, så bevisar detta att den positiva 
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electriciteten går från vismuten iden upp- 
värmda contacts-punkten till kopparen. 
Var stången åter af antimon, så afviker 
nålen under kopparen åt vester, då den 
uppvärmda contacts-punkten vändes åt 
norr, hvarföre således den negativa ele- 
ctriciteten går från antimon till kopparen. 
SEEBESK har funnit, att dessa båda metal- 
ler, vismut och antimon, äro de mest op- 
ponerade i denna electriska serie, så att 
vismut i den värmda contacts-punkten ger 
positiv electricitet åt alla andra metaller, 
och antimon ger på samma sätt negativ 
electricitet åt alla andra. Han har pröf- 
vat i detta hänseende, en stor mängd -af 
ledande kroppar så väl rena metaller, 
som metallers ömsesidiga föreningar, svaf- 
velbundna och kolbundna metaller, och 
ordnat dem i en serie af kroppar, som 
småningom öfvergå från vismutens till an- 
timons electriska sida. I denna uppställ- 
ning har han funnit att inblandningar af 
främmande kroppar, stundom i ganska 
små qvantiteter, så alldeles förändra en 
metalls förhållande i detta hänseende, att 
den ofta öfvergår från den ena ändan af 
serien till den andra. Det är troligt att 
för phenomen kunna bidraga att upptäc- 
a främmande inblandningar, der man an- 

nars icke anar dem. 
> Men det är ej endast emellan olika Electro- 
metaller , som uppvärmningen frambringar "fika 
electro-magnetiska phenomen. De uppkom- pheno- 
ma äfven under vissa vilkor hos en enda sal 
metall. SeezecK fann att, då antimon föga 
i fyrkantiga stänger af 6 till 8 tums längd metall, 
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och I till 3 tums tjocklek, hände det stun- 
dom att dessa stänger hade den egenska- 
en att, då de uppvärmdes i ena ändan, 

blifva till hela sin längd magnetiska på 
ett sådant sätt, att den ena längdkanten 
fick nM under det att den diagonalt mot- 
satta fick så7, och de andra begge kom- 
mo att ligga i indifferenzplanum. SEEBECK 
härleder detta från metallens kristallisa- 
tion, hvilken utgått från två diagonalt 
motsatta linier, för att mötas emot den 
andra diagonalen. Han har visat att sam- 
ma electro-magnetiska disposition uppkom- 
mer, om tvenne tresidiga stänger, den ena 
af antimon och den andra af messing, 
sammanlödas med den ena sidan, så att 
de efterråt formera en enda fyrsidig stång. 
Han har vidare funnit att, om man af en 
enda metall, som lätt kristalliserar, t. ex. 
zink, antimon eller vismut, gjuter en ring 

af 5 till 6 tums diameter och + eller å 
tums mägtighet i godset, så blir en sådan 
ring magnetisk, då något ställe deraf upp- 
bettas; men dervid inträffar den egna om- 

ständigheten, att tvenne punkter, hvilka 

man genom försök måste uppleta, fram- 
bringa, då de uppvärmas, den största mag- 
netiska kraften, och att tvenne andra der- 
emot frambringa alldeles ingen. Alla stäl- 
Jen emellan dessa puikter frambringa de 
electro-magnetiska phenomenen i så myc- 
ket högre grad, som de ligga de först- 
nämnda punkterna närmare. Dessa punk- 
ters relativa läge är ej reguliert eller dia- 
metralt motsatt, så att linier, som sam- 

manbinda dem, hvarken gå genom ringens 
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medelpunkt, eller göra räta vinklar med 
hvarandra, utan de variera allt efter som 
tillfälliga omständigheter olika influtit på 
metallens kristallisåtion under afsvalnin- 
gen. Det allmänna resultatet af försöken 
med en enda metall, synes vara, att de 
electro-magnetiska phenomenen kunna äga 
rum äfven emellan de minsta delarna af 
samma kropp, då de befinna sig i ett visst 
reguliert läge, förmodligen bildande in- 
verterade grupper af kristaller, hvarige- 
nom det electriskt-polariska tillstånd, som 
af den electro-chemiska theorien förutsät- 
tes, vinner ännu större sannolikhet. 

f 

Försöken öfver den electro-magneti- SP lectros 
ska rörelsen hafva blifvit mångfaldigade TR 
och på flera olika sätt anstälde. AMPERE rörel- 
har påfunnit en apparat af en koppar-och sen. 
en zink- cylinder, 1 hvilken den förstnämn- 
de är så upphängd , att den roterar om- 
kring sin axis, om en magnet införes dit, 
och man har sedan i England förändrat 
den så, att både zink- och koppar-cylin- 
dern rotera i motsatta riktningar,: då en 
magnet införes i apparatens axis. Samlin- 
gen af dessa rörelse-phenomenen framstäl- 
ler en mängd af ganska intressanta expe- 
riment, men som likväl, i det hela, alla 
bero af en gemensam princip, på flera 
olika sätt använd, och användbar för en 
mängd physiska Iliverka liksom de rörel- 
ser man plägar åstadkomma med vanlig” 
frictions-electricitet. . De intressantaste ar- 
beten öfver detta ämne äro utan tvifvel 
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AmrerE's ") och pE LA RivE"") d, yngres. 
AmPERE har visat att en magnet, genom 
hvilkens axis electriska urladdningen 1le- 
des, om den är rörlig, hvälfver omkring 
sin axis så länge den electriska strömen 
fortfar, och att om magneten är fast och 
någon del af deu öfriga ledningen är rör- 
lig, så hvälfver den rörliga ledaren om- 
kring sin axis genom inflytelsen af mag- 
neten. I det förra fallet kan magnetens 
yta betraktas såsom en mängd af små 
magneter, som rotera omkring den ele- 
ctriska ström som går genom 'axis, och i 
det sednare kan ytan af den roterande 
ledaren anses såsom en mängd af rörliga 
ledare, som rotera omkring förlängningen 
af magnetens axis. ÅmPERE har vidare ge- 
nom ett ganska sinnrikt försök visat att 
alla delar af en ledare, som urladdar ele- 
ctriciteten , repellera hvarandra, samt att 
kroppar, som icke kunna behålla den mag- 
netiska fördelningen efter den electriska 
strömens upphörande, kunna, utan att 
omedelbart genomfaras af den electriska 
urladdningen, i dennas grannskap blifva 
till en viss grad magnetiska och afficieras 
af magneten "F"). DE rå RivE har med 
ganska snillrika försök så till sägande ana- 
lyserat de krafter, genom hvilka en mot 
sig sjelf i form af ögla tillbakaböjd rörlig 
ledare, som urladdar electriciteten, alltid 

ställer 
SAR 

+) Annales de Chimie et de Physique par M. M. 
Gavy-Lussac & Araco, T. XX, p. 60 och 398. 

++) "På anförde ställe, T. XXI, p. 24. 
244) På anförde ställe T. XXI, p. 47. 
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ställer sig så, att öglans plan gör räta 
vinklar med den magnetiska meridian, d.ä. 
ställer sig 1 öster och vester. Dessa för- 
sök visa att den electriska strömen i en 
vertical ledare, som endast kan rotera om- 
kring en vertical axis, sträfvar att ställa 
ledaren så, att det planum, som förenar 
honom med axis, är rätvinkligt emot den 
magnetiska meridian, och så att den kom- 
mer vester om densamma, om den posi- 
tiva electriciteten går uppföre eller öster 
om den, då + E går nedåt. En horizon- 
tel ledare deremot sträfvar att röra sig i 
en riklning paralell med sin egen och va- 
rierande efter sin olika position relatift 
till meridian. Är den upphängd på ett 
sådant säll att den kan röra sig i ett ho- 
rizontelt planum, liksom en magnetnål,/ 
och electriciteten kommer in genom sus- 
pensionspunkten och går ut genom en af 
ändarna, som är böjd nedåt och ligger 
i en circulair ränna af qvicksilfver, så ro- 
terar den oupphörligt omkring sin axis, 
genom inflytelsen af jordens magnetiska 
polaritet, så länge den electriska urladd- 
ninger fortfar. Alt den electro-magneti- 
ska öglan endast stannar rätvinklig emot 
meridian och icke roterar, kommer deraf 
att öfre och nedre borizontela delen med 
lika kraft sträfva att gå åt motsatta håll. 

AmPERE har, genom pDE LA River, lem- ” 
nat en ganska enkel geometrisk upplösning 
af dessa phenomen 'af electro-chemisk rö- 
relse, och han har i en särskildt afhand- 
ling sökt bestämma den algebraiska formel, 

K. V., 4cad. Ärsb. 4822. a 
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gom representerar den inbördes åverkan 
emellan tvenne oändligt små delar af le- 
dare, som urladda electriciteten. 

Eleetro- Davy?) hade funnit att ett electriskt 

KS slag, ledt genom concentrerad svafvelsy- 

försök ra, icke hade förmågan att gifva magne- 
» Davt-tisk polaritet åt en transversalt mot sla- 

gets riktning lagd stålnål, samt att, då 
slaget togs genom luften, tvert öfver nå- 
len, blef magnetiska polariteten mycket 
svagare, än då urladdningen skedde genom) 
en metalltråd. Detta förklarade han der- 
igenom, att vid den svagare ledningen af 
vätskan och af luften, blef den qvantitet 
electricitet, som i ett gifvet tidsmoment 
urladdades, för ringa för att uppväcka 
särdeles märkbara magnetiska phenomen. 
För att bestämma om detta möjligen kun- 
de härröra af rörligheten i de flytande 
kropparnes delar, försökte Davy urladd- 
ning genom rör, fyllda med qvicksilfver och 
med den smälta lättflytande metallbland- 
ningen af vismut, bly och tenn, hvilka 
båda vid detta tillfälle verkade såsom so= 
lida metalliska ledare. Då han i deras 
ställe använde väl utbrända trädkol, så 
kunde äfven en ganska stark electrisk sta- 
pels urladdning icke verka på magnetnå- 
len, förr än kolet för båda ändar omveck- 
ledes med platinalöf, så att contacten med 
metall skedde i ganska många -punkter, 
och metalltrådar leddes från löfven till 
stapelns poler. Detsamma inträffade med 

+) Girperts Annalen der Physik, neue Folge: 
11 B., s. 241. 

— VA rn 
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smält kalihydrat, som är en af de bästa 
ledare af andra ordningen, och först då 
metallstycken af en stor yta indoppades i 
kalihydratet, till electricitetens urladdande 
derigenom, visade sig electro-magnetiska 
phenomen. Davy fann vidare att den bå- 
ge af electriskt ljus, som uppkommer då 
ett 2000-parigt plåtbatteri urladdas, emels 
lan tvenne spetsar af kol, ej allenast ver- 
kade på magnetnålen, utan då han till den«< 
na eldbåge i en ganska spetsig vinkel för- 
de polen af en mycket kraftig magnet, 
blef bågen af den sistnämnde attraherad el- 
ler repellerad med en roterande rörelse, 
så som ungefär en solid och: rörlig ele- 
ctrisk ledare skulle hafva sökt att rotera 
omkring magnetens pol. Dessa phenomen 
blefvo svagare då försöket anställdes i för- 
tunnad luft, och i lufttöomt rum var in- 
flytelsen af magneten icke mer så otvif- 
velaktigt märkbar, emedan magneten, ge- 
nom fördelning , sjelf blef electrisk, antin- 
gen den ställdes i ledande förening med 
jorden eller ej. 

Barrow 7) fann att en koppartråd, 
som hänger verticalt ned i qvicksilfver, 
och genom hvilken ett någorlunda starkt ele- 
-ctriskt par, eller en Hare's calorimotor, 
urladdas, utkastas ur qvicksilfret då polen 
af en stark magnet hålles intill den, men 
återfaller genast, då ledningen afbrytes 
och dess magnetiska polaritet upphör, hvar- 
igenom den beständigt fortfar att utkastas 

”) Philos. Magazine by A. Tinrock and R. Tar. 
Lon Oct. 1822, pag. 241. 
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och återfalla så länge magneten hålles i 
dess grannskap. Häraf har BArRLow con- 
struerat ett litet instrument, der ett annat 
slags electro-magnetisk rörelse, än den 
förr omtalade rotation, inträffar. Man klip- 
per af tunnt kopparbleck en liten cirkel- 
rund skifva, som i kanterna djupt utskä- 
res, så att den liknar en fleruddig stjer- 
na, hvarefter den förses med en liten axel 
i medelpunkten och upphänges på en le- 
dare, så att den kan med lätthet svänga sig 
omkring densamma. Då den nu ställes så, 
att. den med nedersta taggen tangerar qvick- 
silfver, och så att en electrisk ström kan ur- 
laddas genom »qvicksilfret, det lilla stjern= 
hjulet och den arm hvarpå detta hänger, 
och man, sedan denna urladdning är be- 
gynnt, närmar polen af en magnet till 
det ställe der hjulets nedersta tagg råkar 
qvicksilfret, så attraheras eller repelleras 
denne af magneten och kastas på sätt med 
tråden i nyss omtalade fall skedde, utom 
qvicksilfret, en annan tagg intränger i dess 
ställe och, då den undergår samma ver- 
kan, kommer en tredje in, och hjulet 
'fortfar att på detta sättet vända sig om- 
kring med en hastighet, som snart ögat ej 
kan följa. Om det skall väl lyckas; for- 
dras att hjulets spetsar äro amalgamerade, 
samt att qvicksilfrets yta är betäckt med 
ett tunnt lag af svag salpetersyra, för att 
aflösa det lager af oxid, som annars så 
gerna lägger sig på qvicksilfrets yta och 
hindrar rörelsen. Detta försigtighetsmått 
är alltid att iakttaga vid alla försök med 
electro-magnetiska rörelser. 
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Barrow har genom noggrauna försök 
bestämt , att, 1 den electro-magnetiska ur- 
laddaren, hvarje dels verkningar på mag- 
netnålen föruålla sig omvändt såsom qva- 
draterna af afståudet, såsom långt förut 
LaAmBErRT, Rozison och Mavrer funnit för 
den vanliga magnetens verkningskrets "'). 
men att dehna verkan är hvarken att at- 
trahera eller repellera, utan är en tangen- 
tial-kraft, som sträfvar att göra axes af 
electricitetens och magnetismens verksam- 
het rätvinkliga mot hvarandra. 

Att för öfrigt här uppråkna den mängd 
af särskildia försök, som blifvit anställda 
öfver de electro-magnetiska phenomenen 
af ScHmipt, PoHL, MuUnKE, PRECHTL, /VAN 
BEEK, VAN DER HEYDEN, VON Morr, Cum- 
MING, HinL o. :fl., vore visserligen utan 
allt ändamål. 
Professor HaAwsteen i Christiania har,j,, dens 
i ett af Norrska Naturforskare utgifvet ar-magne- 
bete ""'), meddelat en populär franiställning Hj> 
af jordens magnetiska polers lägen, beräk- stånd. 
nade efter de magnetiska observationer, 
man från längre tid haft, och corrigerade 
efter de sednaste noggrannare bestämman- 
den på de sista Engelska Nordpols-expedi- 
tionerna, samt utsatt missvisningens nord. 
liga och sydliga directioner på tvenne char- 
tor, hvilka hafva hvar sin af jordens rö- 
relsepoler till medelpåunkt, Jordens nord- 
östra, eller så kallade Siberiska, magnetpol 

+) Edinb. Phil. Journ. B. 7, p 281. 
++) Magazin for Naturvidenskaberne. af LUnp; 

HainsteEn och MascHMan, 1 B., ps I. 
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var år 1770 belägen på 42.17” afstånd från 
polen och 119?.95 longitud från Ferrö, 
samt år 1805 på 49.36 från polen och 
137.75 från Ferrö. Den nordvestra nord-= 
gt eller den Americanska, har på oli- 

a tider baft följande lägen: 
g 

Är. afstånd från Polen, Vestl. long. från 
Greenwich, 

1250 ud OR 108?.6 
1769 :199.43 100?.2” 
FÖ RO LATER 

Af de tvenne södra polerna var den syd- 
östra belägen år 1642 under Nya Holland 
vid 182.535" från söderpolen samt 1469.29” 
öster om Greenwich och år 1773 vid 202?.33 
från polen samt 136?.13 öster från Green- 
wich. Den sydöstra är belägen under Elds- 
landet och var 1670 på. 159.353" afstånd 
från polen och 265226 öster om Greenwich 
samt år 1774 på 129,43 från polen och 
236?.43" från Greenwich, Af dessa 4 po- 
ler anser HAnstEEN den nordvestra och 
sydöstra vara ändarna af jordens ena mag- 
netiska axis, och den nordöstra med den 
sydvestra att vara ändarna af den andra, 
Dessa magnetiska axes korssa hvarandra, 
utan att råkas eller skära hvarannan, och 
utan att någondera går genom jordens 
medelpunkt. Bådas indifferens-punkter lig- 
ga mycket närmare till söderhafvets yta 
än till vår sida af jordklotet, Af den förän= 
dring man finner i polernas lägen efter 
olika år, inser man att de flytta sig, båda 
de norra i en östlig riktning, men med 
olika hastighet; och båda de södra i en 
vestlig, men äfvenså med olika hastighet, 
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I en förnyad inclinations-charta €Y, 
beräknad efter inclinations-observationer- 
na under Capitaine Parry's resa kring 
den nordvestra magnetiska polen, bestäm- 
mer HANstTEEN dennes läge att 1818— 19 
hafva varit vid 27.925 från Polen och 
ungefär 104? östlig longitud från Green- 
wich. HANsTEEN anser troligt, att den nyt- 
tjade inclinations-compassen i London gif- 
vit lutningen 12 för stor, hvilket han sö- 
ker styrka med flera anledningar och har 
dervid ganska skarpsinnigt utvecklat alla 
de omständigheter, som kunna göra en 
lutnings-compass felagtig, samt visat huru 
de kunna rättas eller undvikas. = Tillika Jordens 
har han lemnat en corrigerad lutnings- "241= 
charta =), der han bestämmer de 4 punk-eqvator. 
ter, på hvilka jordens magnetiska equator 
skär den verkliga xequatorn. Den magne- 
tiska equatorn skär den vanliga först på 
106— 107 vestlig long. från Greenwich, 
hvarefter den magnetiska eqvatorn knappt 
höjer sig norr om den verkliga, och skär 
honom åter vid 125? vestlig longit., sän- 
ker sig derefter några få grader söder om 
-&qvatorn, men höjer sig snart och skär 
den vid 1722 v. long. hvarefter den lång- 
samt höjer sig norr om &qvatorn, till dess 
den vid 70? östl. long. från Greenwich 
emellan Babel Mandel och Malahar höjt 
sig ända till 12” norr om 2&Xqvatorn, sti- 
ger derifrån hastigt ned och skär zseqva- 
törn vid 24—25? östl long- och är redan 
—L —— 

”) Girserts Annalen der Phylik. N. FF. 11. 273. 
"") På anf. ställe T. IV. 
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vid 20” vestl. longitud 14? söder om &qva- 
torn, hvarifrån den åter uppstiger /' tills 
den träffar den vid 1062 vestl. longitud, 
hvarifrån vi utgingo. 

Moriet "Y har beräknat magnetiska 
&qvalorns utsträckning och läge och fun- 
nit den något afvikande från det nu an- 
förda. Efter honom skäres jordens verk- 
hga eqvator af den magnetiska på Afrikas 
vestra kust vid 10? östl. long. från Pa- 
ris (HawstEEns bestämmelse ger 18?) och 
följd år vester sänker den sig tills den vid 
28” vestl. long. från Paris uppnått 14”,1, 
Chvilket alldeles inträffar med HANSsTEEN). 
Sedan närmar den sig zeqvatorn, går nä- 
stan rakt öfver södra America, hvarefter 
den vid 100? vestl. longitud från Paris 
kommer 2&qvatorn ganska nära, blir med 
den nästan paralell och utan att skära den 
kommer vid 12092 vestl. long. i beröring 
dermed, sänker sig derefter åter åt söder 
och når vid 164? vestl. long, 39,13” svdl. 
Jatitud. Sedan närmar den sig åter eqva- 
torn, som den skär vid 174? östl. longi- 
tud. Den uppuår sedan 82,44” nordl. la- 
tilud, går derpå åter ned till 79.44”, så 
åter upp till 112,47, som inträffar vid 612 
östl, longit, och skär slutligen på Afrikas 
vestra kust zeqvatorn, hvarifrån vi utgin- 
go. Man finner att Morrets beräkningar 
instämma för den ena halfvan af jordklo- 
tet temmeligen nära med HAnsteEns; men 
aflägsna sig för den andra något derifrån. 

”) På anf. ställe N. F. 10 B. p. 19, 
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Det är i de förra årens. berättelserMagnet- 
anfördt att magnet-nålens missvisning, nålens 
sedan den år 1819 uppnått sitt maximum, Bede 
nu återgår mot öster. Af de observatio- tion. 
ner som 1 Frankrike och England häröf- 
ver blifvit anställde har man funnit att 
missvisningens årliga retrogradation nu ut- 
gör 1',55” 7), hvilket utgör 2 secunder min- 
dre än 1 förra årets berättelse anfördes. 

> BaArRLow""), som anställt en mängd gan- Magne- 
ska intressanta undersökningar rörande GER pe 
vanliga magnetiska polariteten, har fun- berg 
nit att stänger af jern, som ställas i denslödgadt 
magnetiska lutnings-linien och upphettas !”" 
till börjande mörk rödglödgning, få i det- 
ta tillstånd en ökad magnetisk kraft; smid- 
da stänger likväl mindre än gjutna, hvil- 
ka sistnämda dervid visa en 3 gånger star- 
kare polaritet än då de äro kalla. Vid 
delta tillfälle anmärkte BaArnrLow att då 
temperaturen höjes till hvitglödgning för- 
svinna alla tecken till polaritet, men att 
på öfvergången från rödglödning till hvit- 
glödgning inträffar en omvänd polaritet, 
hvilken man aldrabäst märker, då magnet- 
nålen närmas till stängernas culminations- 
punkt, men som mindre väl upptäckes 
vid polerna; då deremot den vid lindri- 
gare hetta ökade 'polariteten bäst visade 
sig vid stängernas ändar. 

Man har trott sig finna att compas- Fyrar- 
ser, sammansatte af tvenne rätvinkligt hopP-masea 

år $ agnet- 
fogade magnetnålar, som då de äro lika nålar. 

”) Annales de Chimie et de Physiqne par M.M. 
GayLussac et AraGo 'T. XIX p, 438. 

"') Edinb. Phil. Journ, B. VIL s. 239. 
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kraftiga, visa i NV och NO, skola vara 
mindre underkastade tillfälliga omständig- 
heters rubbning. Sådana hafva blifvit för- 
färdigade af den Engelske instrument-ma- 
karen W. CraArk 7). 

De electromagnetiska åsigterna afjor- 
dens magnetiska polaritet hafva synts för- 
ändra åsigterna af dess magnetiska till- 
stånd. Den ideen, att i hvar och en mag- 
net existera electriska strömar, som göra 
räta vinklar med dess axis, har föran=- 
ledt till den förmodan att sådana electri- 
ska strömar, som gå från öster till vester 
kring jordens zoner, orsakade hennes mag- 
netiska polaritet. Dessa electriska strö- 
mar skulle då uppkomma af solstrålarnes 
på dygnet omvexlande iuflytelse, och so- 

Jens verkan på jorden vore derigenom 
icke endast att upplysa och uppvärma, 
utan ock att göra den magnetiskt polarisk. 
En sådan anledning till de magnetiska 
phenomen jordgloben visar, vore elt gan- 
ska betydande inkast emot HANsTEENS an- 
tagande af 4 poler; men om den vore rig- 
tig, skulle magnetpolernes ställning förän- 
dra sig med solens, till en vida betydli- 
gare grad än hvad som nu inträffar. Det 
återstår således alltid att gissa på att jor- 
den har sin magnetiska polaritet bestämd 
af någon annan omständighet, t. ex. så= 
som HansTtEEn förmodar, genom inflytelse 
af solens och månans magnetiska axes; den 

magnetiska polariteten må då bestå i, eller 

') Neues Journal fir Chemie und Physik v, 
SCHWEIGGER und Meinecke N. RB. B. 6 s. 341: 
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vara åtföljd af electriska strömar kring 
jorden, så göra de intet inkast emot an- 
tagandet af tvenne magnetiska axes, som 
har hvar sina electriska, mot honom rät- 
vinkliga, strömar. 

Professorerna HANsTEEN och MAscH-Magne- 
MANN i Christiania hafva gjort åtskilliga, tiska 
försök öfver magnetiska kraftens chemiska verk- 

"verkningar 7), De funno att då silfver ur mrsar. 
dess upplösning reduceras af qvicksilfver 
i häfvare-formiga rör, som ställas med bå- 
da benen i den magnetiska meridianen, 
så utfälles- silfret alltid fullkomligare och 
i större kristaller i det nordliga benet än 
i det sydliga , hvarest det tillika blandas 
med qvicksilfversalt, som afsättes. Ställ- 
des röret vändt i öster och vester, så 
geck reduction vida långsammare och det 
reducerade stod lika högt i båda benen. 
Samma verkningar 'erhöllos, då man i stäl- 
let använde artificiella magneter, hvarvid 
alltid silfret afsattes rikligare öfver mag- 
netens söderpol. Dylika men efter' allt 
utseende mindre pålitliga, försök hafva 
blifvit anställda af MurraY i England. Han 
fann, att, då i en svag upplösning af silf- 
ver insattes en icke magnetisk tråd afjern, 
så reducerades intet silfver; men då en 
magnet lades i grannskapet begynte re- 
ductionen genast. Magnetiseradt stål åstad- 
kom strax reduction, till och med då det 
vår öfverdraget med fernissa; men i Mun- 

") GirzerRts Annalen der Physik. N. J. B. 10 
is 4 234 samt Magazin for naturvidenskaberne, 

. 97. 
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RAYS försök afsatte sig det reducerade mest 
på magnetens nordpol tvärt emot Han- 
STEENS och MaAscHMANNS erfarenhet; också 
har Murrays erfarenhet af andra blifvit 
motsagd. 

rn p Redan i förra årets redogörelse (p. 37 
citet Omtalades enaf Rozert Hare i Philadelphia 
GA uppfunnen electrisk apparat, som han kal- 
motor lat calorimotor, för dess utmerkta egen- 

och De- skap, att, genom sin urladdning, frambrin- 
flagrator. A 

Sr ga höga temperaturer och deraf beroende 
phenomen. Användandet af detta instru-. 

ment har gifvit upphof åt så märkvärdi- 
ga resultat, att jag måste något utförligare 
omtala det. 

Instrumentets "Y första inrättning 
bestod af zink- och kopparplåtar, rul- 
lade. i spiral, så att zinken på båda 
sidor omgifves af kopparen, som forme- 
rar ensam det yttersta hvarfvet. Zinkplå- 
tarna hade 9 och 6 tums sidor och kop- 
parplåtarna 14 och 6 tum; samt det der- 
af spiralformigt hoprullade paret 23 tums 
diameter. -Plåtarna hindras från ömsesi- 
dig beröring genom insatta smala fernis- 
sade käppar, som hålla dem på högst 3 
tums afstånd ifrån hvarandra. Paren fä- 
stas på en trädbom, bredvid: hvarandra, 
så alt de kunna på en gång uttagas. I 
början salte Harr hvart och ett af dessa 
par i ett serskilt litet cylindriskt kärl af 
glas, men sedan fann han att de altför- 
väl kunde insättas i ett gemensamt tråg 

”) SILLImAns American Journal of Sciences and 
Arts. Vol. 3 p. 105. 
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af träd, utan alla slags afdelnimgar emellan 

paren. För att få polerna hvarandra när- 
mare, delade han antalet af par emellan 
tvenne 'tråg, som "ställdes vid sidan af 
hvarandra på 6 tums afstånd, emedan 
han funnit, att en enkel skiljevägg emel- 
Jan båda raderna, i samma tråg, ej ' var 
tillräcklig att isolera den eleetriska kraften 
från polerna vid den ändan der dessa lå- 

o jemte hvarandra. Instrumentet inne- 
höll 80 par, 40 i hvart tråg. 

Hare har sedan förenklat constructio- 
nen af denna calorimotor 7) på det sätt, 
att han tagit raka fyrsidiga ziukbleck af 7 
och 3 tums sidor och inslutit dem i en 
hylsa eller låda af koppar utan lock och 
botten, så att kopparen står på högst £t, 
afstånd från zinkens yta, och zinkskifvan 
hålles i kanterna från contacten med kop- 
paren, förmedelst en trädremsa, som har 
en på längden gående inskärning för zink- 
skifvans kant. - Närstående figur visar" 
metallernas ställning, sedd uppifrån och 

ö | 

utan de nyss (CE) omtalade 
2 

trädremsorna. Denna tillställning liknar 
således ÖrstEDS batteri, från hvilket det 
likväl skiljer sig derigenom, att kop- 
partrågen har ingen botten och att zink- 
skifvan en gång för alla sitter fast i 
kopparfoderalet, hvarigenom ; metallerna 
kunna med säkerhet bringas hvarandra så 
mycket närmare, hvilket för all voltaiskt- 

”) På anförda ställe Vol, V. p. 97. 
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electrisk verkning är af en betydlig nytta. 
Alla dessa kopparhylsor läggas tillhopa, med 
ett tunnt blad af papp, doppadt i lack- 
fernissa :och torkadt, emellan hvar och en, 
så att alltsamman utgör en enda samman- 
hängande massa i hvilken vatten endast kan 
intränga emellan metallerna, då denitrå- 
get nedsänkes. Denna tillställning är vida 
lättare att göra än den förra. Ledningen 
som sammanbinder zinken af det ena pa= 
ret med kopparen af det andra, göres först 
sedan paren på detta sätt äro samman- 

häftade.  Trågen äro af träd och så ställ- 
de att de kunna höjas ochsänkas, då der- 
emot de sammanhållna paren sitta orörliga. 

För att göra ledningen från polerna 
till de ämnen, på hvilka "man vill låta; 
electriciteten verka, betjenar sig Hare af. 
ganska tjocka blytrådar, fastlödda vid de 
sista parens koppar, och i andra ändan 
försedda med ett handtag af träd, eme- 
dan de ofta under urladdningen blifva så 
heta att de ej vidare kunna hållas med 
händerna. Dessa handtag innehålla tillika 
små tänger, hvarmed kroppar kunna in- 
tryckas i ledande förening med blyträ- 
den; och för de tillfällen då man vill 
operera med trädkol, fastlöder man vid 
blytråden en i ändan förtennad messings- 
cylinder, hvari kolet inslutes, emedan det 
omfattadt af bly genast smälter blyet. 

100 par af denna apparat gifva vida 
större verkningar än den föregående af 
80, ehuru den sistnämde innehåller mera 
metall och en större syrsättlig metallyta. 
Med en calorimotor af 250 par, constru- 
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erad på det sätt nu är anfördt, och ur- 
laddad emellan 2 i spets skurna coniska” 
kol, uppkommer en båge af det electri- 
ska urladdningsljuset från + till 1 tums 
längd, och ljuset deraf är så intensift, att 
det ej kan med blotta ögonen betraktas, 
utan måste åskådas genom fördunklande 
media, liksom då man ser på solen. Hare, 
äfvensom de hvilka med honom första 
gången utsatte sina ögon för 1nflytelsen 
af detta ovanliga ljus, feck starkt inflam- 
merade ögon; han led deraf så att han på 

ett par veckor icke tålde dagsljuset, och 
detta oagtadt Hare, vid sina försök ”med 
knallgasblåsröret, vant sig vid tet starka 
ljus, som af detta frambringas. Med Heh. 
na 250 pars electriska stapel, som han 
gifvit namn af deflagrator, erhöll han 

. dessutom följande resultat. Barytjord, laggd 
på ett platinableck, reducerades och för- 
brände åter med yttersta liflighet och pla- 
tinabläcket förstördes likt ett kortblad på 
ett glödande jern. En platinatråd af 55 
tums diameter smälte och flöt som vat- 
ten. En lika tjock ståltråd afbrände med 
explosion. Man lät litet qvicksilfver rin- 
na ur en tratt med hårfin öppning, ned' i 
ett annat kärl innehållande qvicksilfver, 
och ledde urladdningen genom den fly- 
tände qvicksilfversträngen. Qvicksilfret af- 
brann i ögonblicket med explosion, och 
phenomenet blef ytterst lysande då man 
lät qvicksilfversträngen falla på en sam- 
ling af kardtänder eller på jernfilspån, 
lagde på ytan af qvicksilfret i det under- 
stående kärlet. Då” så ofantliga verkningar 
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kunna frambringas med en i sig sjelft så 
liten stapel, som af 250 par af 7 tums längd 

och 5 tums bredd, hvilka förvånande effe- 

cter skulle man icke då kunna vänta sig 
af t. ex. 2000 par af den storlek, som 

i det bekanta ÖHirprREnN's batteri, der plå- 

tarna hade 6 fots längd och 2 fot 8 tums 

bredd? 
SinLIMAN 7) har bekräftat de förun- 

dransvärda verkningarne af calorimotorn, 

samman-med användande af elt instrument af den 
bunden 
med en först omtalade constructionen. Han ville 

vanlig dervid försöka att förstärka calorimotorns 
trågap- 

parat. verkningar, derigenom att han förenade 
den med en vanlig trågapparat af 300 par 
plåtar af 4 tums sida, och fann att båda 

alldeles upphäfde bvarandras verksamhet, 

så att knappt någon gnista mera kunde er- 
hållas, vatten decomponerades knappt syn- 
bart, och den electriska stöten kändes fö- 

ga. Då calorimotorns plåtar upplyftes ur 

tråget och hängde i luften, meddelade sig 

trågapparatens verkningar genom dem, så- 

som genom en annan ledare, men såsnart 
de åter sänktes så att de kommo en tum 
djupt itrågets vätska, tillintetgjordes tråg- 
apparatens verkningar. Då SittimAn an- 

såg detta såsom en möjlig verkan deraf 
att calorimotorn hade sina par stående i 

ett sammanhängande lag af vätska, lät han 
sänka den vanliga trågapparatens plåtar 
på samma sätt i ett tråg utan afdelnin- 
gar; men verkan deraf var alldeles den- 

samma, 

bteteemmsäenasmdsnneenöne en 

”) På anförda ställe V. 94, 
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samma, och resultatet förblef oförändradt 
antingen de båda apparaternas liknämniga 
eller oliknämniga poler förenas. Af det- 
ta verkligen paradoxa förhållande slutar 
SILLIMAN, att mellankomsien af en vanlig 
electrisk stapel, emellan calorimotorns po- 
ler, verkar endast såsom ett oledande hin- 
der, att båda äro utan verkan på hvaran- 
dra, och att ingenderas verkande kraft 
förmår genomfara den andra. 

Hare har försökt att förklara detta 
förhållande såsom en följd af en, af ho- 
nom redan förut uppkastad, tbeorie om de 
voltaiskt electriska phenomenen, i stöd af 
hvilken han betraktar de härvid framkom- 
mande electricitet, ljus och värme såsom 
serskilta kroppar, hvilkas relativa propor- 

"tioner kunna variera efter olika omstän- 
digheter och olika construerade apparater. 
I de så kallade torra eller de Zucska stap- 
larna, der blott electriska attractioner och 
repulsioner, utan alla chemiska rerknin- 

gar samt utan märkbart ljus eller värme, 
uppkomma, är endast electricitet upp- 
väckt; i det enkla galvaniska paret, som 

t. ex. i WonLrastons electriska syring, der 
en metalltråd blir glödande och der intet 
instrument, att igenkänna electricitet, ger 
minsta tecken till electrisk fördelning, 
äro endast ljus och värme de verkande. I 
alla de olika apparater, som kunna con- 
strueras emellan dessa båda extrema, fin- 
ner man electricitet, värme och lyse sam- 
verkande men i olika förhållanden; följakt- 

ligen, yttrar Hare, är det möjligt att i 
K. V.A. Ärsb. 1822, 3 
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deflagratorn circulerar värme mera än 

electricitet, och i den vanliga trågappara- 

ten circulerar mera electricitet än värme, 

och då ingendera kan genomsläppa den 
andras öfverskott, går ej den verkande 

kraften af den ena genom den andra. 
Denna förklaring synes vara tillräcklig till 
phenomenets förklarande; men är den der- 

före rigtig? De magnetiska phenomenen 
som åtfölja det electriska tillståndet, lika 
väl och på samma sätt i den enkla gni- 
stan af frictions-electricitetet, som i det 

enkla galvaniska paret, synas utvisa att 
magnetisk polaritet, electricitet, ljus och 

värme alltid följas lika, och att den ver- 

kande kraften således alltid är densam- 

ma, huru den än uppväckes. Å en an- 
nan sida synes Sirrimans försök, om de 

bekräfta sig, icke kunna förklaras af hvad 
vinu känna om stapelns electriska tillstånd. 

Smält- Hare hade vid sina försök med ca- 

ning af lorimotorn, då den urladdades genom kol- 
ol me ; ; 

Calori- Spetsar, tyckt sig finna att kolet mjukna- 

motorn. de och blef grötformigt, samt att, då jern 

och kol mot hvarandra gjorde urladdnin- 

gen i lufttomt rum, tände sig atmosfes. 
ren omkring dem, då luften insläpptes, 

och en rödaktig rök bildades, som afsat- 

tes på glaset och syntes vara jernoxid. 
Hare drog deraf den slutsats, att hettan 

varit så stark alt den frambragt en at- 

mosfer af gazformigt jern. - SirrIman "I, 

som repeterade urladdningen med kolspet- 

+) Strrimans American Journal of Sciences and 
Arts. Vol. V, p. 108, | 
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sar emot hvarandra, fann att på den po- 
sitiva spetsen samlades beständigt ett an- 
flog af kol, som öktes till dess att denna 
förlängning åstadkom contact emellan bå- 
da, och under detta bildades på det ne- 
gativa kolet, midt emot det positivas spets, 
en conisk fördjupning, så att ganska tyd- 
ligt en flyttning af kolets delar från den 
negativa till den positiva sidan ägt rum. 
Emot hvilket ställe som helst på det ne- 
gativa kolet, som spetsen af det positiva 
hölls, så uppkom den coniska fördjupnin- 
gen och transporten af koldelar till den 
positiva sidan. Då han samlat en portion 
af det sålunda flyttade kolet, och betrak- 
tade det med förstoringsglas, fann han att 
det hade elt helt annat utseende än van- 
ligt trädkol, var grått, metallglänsande, 
bestående af små hopgyttrade spheriska 
ytor (mamelloneradt) och så tungt, att då 
delar af det oförändrade kolet tillika blif- 
vit inblandadt, kunde dessa blåsas bort, 

"under det smältas qvarliggande; med få 
ord, kolet hade undergått en verklig smålt= 
ning. Skillnaden i utseende emellan det 
smålta och icke smälta, måste likväl ses 
under ett godt mieroscop, för ringheten 
af den smälta delens volum. Att askan i 
kolet ej var orsaken till detta phenomen, 
finner man deraf att det lika inträffade 
då denna var med chemiska medel ut- 
dragen. Vid detta tillfälle torde böra er- 
inras, a) att kolets öfverflyttande från den 
negativa till den positiva sidan, visserli- 
gen icke bevisar att endast i denna dire- 
ction går en electrisk ström. Flyttningen 
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synes här härröra af det electro-negativa 
kolets benägenhet att närma sig till den 
positiva ledaren, liksom då, emellan två 
motsatt electriska conducteurer, lampsotet 

slår sig ned på den positiva ledaren och 
röken af brinnande kalium (kali-ångor) 
på den negativa; 6) att den smälta mas- 
san väl ej kan anses för rent kol i smält 
tillstånd, utan såsom ett blyertslikt car- 
buretum af silicium och kanske andra i ko- 
let befintliga återställbara metalliska ämnen. 

Då deflagratorn urladdas omedelbart 
af menniskohänder, ger den icke någon 
egentlig stöt, men en pinsam känsla, som 
är likadan i första ögonblicket, som sedan 
kedjan är sluten, och så betydligt smärt- 
sammare på den positiva sidan, att per- 
soner som ej kunde åtskilja polerna, igen- 
kände dem på denna. 

Davr har anställt ganska intressanta 
lers oli-försök öfver" åtskilliga kroppars förmåga e. 
ka för- 

eo 

måga 
att leda 
electri- 
citeten. 

att leda electriciteten "). En mättad lös- 
ning af koksalt af I tums tvärlinie, på 
hvardera sidan i beröring med platina 
hvars af lösningen råkade yta utgjorde 7.2 
qv. tum, urladdade icke fullt 2 par af 
hans trågapparat; en concenutrerad lösning 

af kalihydrat urladdade 3 par, då en pla- 
tinatråd af 1 tums längd och >33 t. dia- 
meter urladdade 60 par fullkomligt. Huru- 
vida paren urladdades fann ban, medelst 
användandet af en liten apparat att sön- 
derdela vatten, med hvilken han försökte 

") Giurrrts Annalen der Physik, N. F., B. 11, 
sid. 254. 
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att samtidigt urladda electriciteten, ock 

. då denne apparat gaf gaz, var det ett tec- 
ken att den andra afledningen var ofull- 
komlig. Kol af väl utbrändt buxbom, af 
0.3 tums bredd, o.1 t. tjocklek samt 1.2 
t. längd, insatt emellan platina, som tan- 

gerade alla. punkter för ändarna, -urlad- 
dade lika mycket electricitet, som en 6 
tum lång platinatråd af 553 tums diame- 
ter. För öfrigt fann Davy att electrici- 
teten går igenom dåliga ledare med ju 
mindre svårighet, ju större dess intensi- 
tet är, så att vid höga intensiteter metal- 
lerne synas föga skiljaktiga i ledningsför- 
måga, då de deremot vid ringare intensi- 

tet äro det i hög grad. Så t.ex. om man 
har ett enda par af t. ex. en zinkplåt af 
20 till 30 qv. tums yta och en dubbelt 
så stor kopparplåt, hvilka insänkas 1 vat- 
ten, blandadt med ganska obetydligt syra, 
så förhåller sig kol nästan såsom en ole= 
dande kropp, och en platinatråd-upphet- 
tas icke deraf, om dess diameter är min- 
dre än 735 tum och dess längd utgör 3 till 
4 fot. En platinatråd af I fots längd och 
33 tum tjocklek blir knappt varm deraf, 
då deremot en lika lång och tjock silfver- 
tråd kommer i glödgning och en ännu 
tjockare tråd af platina eller jern blir gan- 
ska het. s 

Davy fann att metallerna ändra sin 
ledningsförmåga med temperaturen, på ett 
sådant sätt alt den förminskas af en högre 
och ökes af en lägre temperatur. Då en 
platinatråd i luften blir glödande af. en 
electrisk stapels urladdning, så kan han 
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icke mer urladda hela qvantum af electri- 
citet. Låter man tråden då omgifvas af 
spiritus, vatten eller olja, med ett ord af 
ett kylande medium, så blir den icke 
mera glödande och urladdar stapeln nu 
fullkomligt. I detta hänseende har Davy 
anställt ett högst intressant försök, som 
visserligen skall förvåna hvar och en som 
först ser det. Man urladdar en kraftig 
electrisk stapel med en 4 till 5 tum-lång 
platinatråd, som är så fin att den glödgar 
till hela sin längd. Upphettar man. nu 
något ställe af tråden i en spritlampa till 
hvitglödgning, så afsvalna i ögonblicket 
alla andra delar deraf under den synbara 
glödgningens temperatur; men om man i 
stället rörer den glödande tråden med ett 
stycke is, eller blåser på den, eller annars 
afkyler någon del ' deraf, så komma de 
andra delarna från rödglödgning till hvit- 
glödgning. Orsaken härtill ligger deri att, 
då ett stycke af tråden upphettas aflam- 
pan, blir den så dålig ledare för electri- 
citeten, att tillräckligt electricitet icke slip- 
per fram för att glödga de andra delarna, 
och då en del af tråden afkyles, förvand- 
las den till en bättre ledare, hvarigenom 
således electricitetens lopp blir mindre 
hindradt och en starkare urladdning upp- 
kommer i den återstående delen. — För att 
bestämma metallernas relativa lednings- 
förmåga, tog Davy trådar af lika dimen- 
sioner till längd och tjocklek och försökte 
huru många par af en kraftig tråg-apparat 
hvar och en af dem förmådde urladda, så 
att intet spår till gaz förmärktes i en til- 
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lika anbragt apparat att sönderdela vatten. 
Han fann då att jerntråden urladdade 6, 
platinatråden 11, tenntråden 12, koppar- 
och blytrådarne 56 och silfvertråden 65 
par, hvarefter deras ledningsförmåga skulle 
kunna låta bestämma sig, om icke den i 
de sämre ledarne uppväckta hettan gjorde 
beräkningen osäker. Hvar och en metalls 
ledningsförmåga fann han proportionell 
emot dess massa, icke emot dess rta, 
samt att denna förmåga förhåller sig om- 
vändt som det ledande styckets längd, så 
att t. ex. då en platinatråd af 3353 tums 
tjocklek och 6 tums längd fullt urladdade 
10 par, så urladdade samma tråd förkor- 
tad till 3 tum 20 par- Om en viss längd 
af en metalltråd urladdar ett visst antal 
par, så urladdar en 6 gånger så tung, men 
lika lång tråd af samma metall, eller hvad 

som kommer på ett ut, 6 sådana trådar 

sammanlagda, 6 gånger så många par. Af 
denna egenskap sökte Davy att finna en 
säkrare method att jemföra metallernes 
Jedningsförmåga derigenom att han ut- 
rönte den olika längd som fordrades af 
lika tjocka trådar af olika metaller, för att 
urladda samma antal par af tråg-appara- 
ten. Han fann då följande längdförhål- 
Janden, nemligen: silfver Go, koppar 55, 
guld 40, bly 38, platina 10; palladium 9 
och jern 8. I afscendé på metallernes 
egenskap att olika lätt upphettas af ur- 
laddningen, fann han dem i följande ord- 
ning: jern, palladium, platina, tenn, zink, 

guld, bly, koppar och siltver. Ett gan- 
ska intressant phenomen inträffar, då man 
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i ändarna sammanlöder stycken af platina- 
tråd med stycken af 4 till 5 gånger tjoc- 
kare silfvertråd, så att de några hvarf 
omvexla, och sedan urladdar en kraftig 
tråg-apparat dermed. Platinastyckena glö- 
da, men icke silfret. — Det electro-mag- 
netiska tillståndet ökes i förhållande till 
den temperatur som af urladdningen för- 
orsakas. Urladdar man en kraftig stapel 
med flera trådar på en gång af olika le- 
dande metaller, så blifva de likväl alla lika 
magnetiska och t. ex. omgifva sig alla med 
lika qvantitet jernspån, men om de nyt- 
tjas hvar för sig, så upptaga de olika qvan- 
titeter. Då samma batteri efter hvaran- 
nat urladdades med lika långa och: lika 
tjocka trådar af följande metaller, uppto- 

 gos olika qvantileter jernfilspån, nemligen 
af silfver 32, af koppar 24, af platina 11 
och af jern 8,2 gran. 

Bland de försök på hvilka Davy grun= 
eg dade sina slutsatser i dess förträffliga Af- 

eter handling af år 1807 om den electriska 
emellan stapelns chemiska verkningar, som sedan 
metaller väckte en så förtjent uppmärksamhet, ha- 
saltba- de han upptagit de phenomen af contacts- 

ser. 
electricitet , som erhållas , då isolerade me= 
taller beröras af torra pulverformiga sy- 
ror och baser, samt dervid tyckt sig fin- 
na ett constant förhållande, att nemligen 
syrorna antogo en negatif och baserna en 
positif electricitet emot metailen. Dessa 
förhållanden hafva åter blifvit närmare un- 
dersökte af C.G. GMELIN 2) i Täbingen, 

”) Edinb. Philos, Journal, VI, p. 32. 
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som visat att de på detta sätt vunna re- 
sultat sakna den oföränderlighet, som bor- 
de utmärka dem om slaget af electricitet 
som metallen vid dessa tillfällen erhåller, 
på något sätt beredde af den vidrörde 
kroppens chemiska natur. Deremot fann 
han att af samma kropp, t. ex. af kalk- 
jord eller af kolsyradt natron, erhöllo all- 
tid metaller, genom beröring, stark nega- 
tif electricitet, då desse ämnen voro sträf- 
va för känseln, deremot en positif då de 
voro 1 sin yttersta mechaniska fördelning 
och lena för känseln. Magnesia, sådan 
den fås i handel, gaf zinken en negatif 
electricitet så länge jorden efter skedd 
bränning var varm, men efter afsvalning 
positif. Ren magnesia gaf, både kall och 
varm alltid posivf electricitet. Med yt- 
terjord blef zinken starkt positif, med 
berylljord åter negatif, o. s. v. Af dessa 
försök har GmEnin dragit den slutsats, alt 
försök öfveér- contaets-electriciteten emel- 
lan metaller och oxiderade kroppar icke 
beråttiga till något generelt resultat be- 
träffande dessa kroppars electro-chemi- 
ska natur. | l 

Meningarne om electricitetens natur Fri- 
bafva alltid varit och skola tvifvelsutan jrocmi 
länge blifva delade. Ganska många Na- cite. 
turforskare antaga blott en enda electrici- Ar 
tet, efter FRANKLINs mening; andra, bland lufttomt 
hvilka Davy en tid räknades, anse den Fun: 
såsom en egenskap hos de kroppar, på 
hvilka den yttrar sig. Electricitet i va- 
cuum skulle utan tvifvel vara elt stort in- 
kast emot den seduare meningen, Detta 
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har föranledt en undersökning af Davy "), 
huruvida tomrummet kan emottaga och 
transportera electricitet eller ej. Davy be- 
tjenade sig dervid af det tomrum som 
bildas öfver qvicksilfver, hvilket han väl 
utkokadt, äfvensom öfver tenn, olja och 
butyrum antimonii. Desse flytande ämnen 
instängdes i en siphon af ett ganska vidt 
glasrör, hvars ena ben var i ändan hopsmält 
och en platinatråd med detsamma ledd 
tvert igenom glaset, för att den vägen in- 
leda electriciteten. Sedan denna ända blif- 
vit fylld med utkokadt qvicksilfver, sattes 
det öppna benet i förening med luftpum- 
pen, till dess qvicksilfret fallit så djupt 
man önskade, då det öppna benet täpptes 
med en vridhane. Då tennet nyttjades, 
inlades detta i bitar, och röret hölls så 
hett att metallen efter hand smälte deri. 
Så snart tomrummet ofvanför qvicksilfret 
var fullkomligt luftfritt, befanns det per- 
meabelt för electriciteten och blef lysande, 
antingen af en gnista eller afett electriskt 
slag, som leddes derigenom ; men intensi- 
teten af dessa phenomen berodde mycket 
på temperaturen. Då röret var mycket 
varmt och således innehöll mer gazformigt 
qvicksilfver, var det electriska ljuset starkt 
och af en liflig grön färg. I mon som 
temperaturen minskades, aftog ljusets styr- 
ka, och vid — 29? var det så svagt, att ett 

fullkomligt mörker behöfdes för att skönja 
det. Då någon del af det inuti tomma 

”) Annales de Chimie et de Physique &c. T. 
XX, pag. 165. 
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röret utpå belades med staniol, antog 
den laddning. I det vacuum, som erhölls 
ofvanför tennet, var det electriska ljuset 
lika svagt i värme som 'i köld; men det 
svagare ljuset i köld berodde icke på en 
mindre qvantitet electricitet, ty, då led- 
ningen fortsattes genom förtunnad luft i 
varmare delar af apparaten, blef electri- 
citeten der mera lysande och gaf iluften 
en stark gnista. Vid en hög grad af köld, 
funnos de electriska phenomenen, i tom- 
rummet öfver qvicksilfver, hafva samma 
intensitet som öfver tenn. Svaga electri- 
ska laddningar urladdade sig efter hand 
genom vacuum, men starka slag urladda- 
de sig med en nästan lika lång gnista som 
i luften, och hvars ljus var synligt i mör- 
kret. Det är klart, yttrar sig Davy, att 
ljuset och sannolikt äfven värmet, som 
afskiljas vid den electriska urladdningen, 
bero hufvudsakligast af några egenskaper, 
som tillhöra den ponderabla materien ge- 
nom hvilken electriciteten passerar. Men 
dessa facta bevisa också, att rum, der in- 
gen bestämmelig qvantitet af vägbara äm- 
nen finnes, kunna framte electriska phe- 
nomen, och från denna synpunkt under- 
stödja de den idéen, att de electriska phe- 
nomenen frambringas af ett eller flera högst 
fina fluida, hvilkas minsta delar, repulsiva 
i hänsende till hvarandra, attraheras af 
alla andra kroppar.?. Davy tyckes således 
genom resultatet af dessa försök hafva än- 
drat den mening om electricitetens natur 
han i dess Elements of Chemistry yttrat 
och användt till phenomenens förklaving; 
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dock tillägger han, att i en så invecklad 
sak kan ingen ting med säkerhet bevisas. 
Davy synes vid detta tullfälle icke hafva 
räknat det minsta på förmågan att leda 
electriciteten hos glaset, som icke är en 
absolut oledare, hvarigenom dessa försök 
blifva mindre conclusiva. Det mest afgö- 
rande af alla resultaten synes mig vara 
det, då, vid det electriska laddglasets ur- 
laddning, en synbar gnista genomfor va- 
cuum, så vidt denna gnista icke gick längs 
efter ytan af glaset, hvilket är ett vanligt 
urladdnings-phenomen, då en glasyta gör 
gemenskapen emellan urladdaren och knap- 

pen af en electrisk laddflaska. Ändamålet 
med dessa anmärkningar är likvälicke att 
minska värdet af Davy's förträffliga rön, 
som fört oss ett steg närmare den rätta 
kunskapen, utan att visa hur svårt det är 
att, rörande, Naturens grundkrafter, kom- 
ma till bestamda och säkra kunskaper. En 
Svensk Författare har nyligen så förträff- 
ligt yttrat FY): ”Ingenting är så hemligt 
ända in 1 organismens lönngångar, i ato- 
mernes affiniteter, ingenting så stort och 
kraftfullt i de meteoriska catastropherna, 
der electriciteten ej kan vara närvarande: 
om denna kraft kan förklaras, så är Na- 
turens förlåt uppdragen.” 

Ljusets Äfven phenomenen af ljusets brytning 
Pole kristalliserade kroppar, eller hvad mat sation. 1 Kristalliserade ppar;s e ivad man 

kallat dess polarisation, sysselsätter ännu 
åtskilliga Lärdas forskningsbegaår. De som 

") Friherre v. Eurenuem i Samlingar i allmän 
Physik, I D., pags 169. 
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under det förflutna året lemmat bidrag 
häri, äro FrEsneEL, Brewster och Her- 
scHEL, men resultaten af deras bemödan- 

den äro ännu icke af den allmänlighet att 
kunna införas i en berättelse, sådan som 
denna. ; 

Fresner har gifvit en enkel geome- 
trisk demonstration af ljusets refraction, 
enligt hvilken phenomenen förklaras efter 
undulations-theorien "") med samma, om 
icke större säkerhet, som af emanations- 

theorien, men äfven denna demonstration 
kan naturligtvis här icke finna plats. 

Läran om värmet har vunnit ganska rärme. 
betydliga och interessanta tillägg, bland 
hvilka jag tror mig böra räkna i första 
rummet Pouinret's upptäckt FY att hvar- 

Utveck- 
ling af 
värme 
vid 

hårrörs 
je gången kropp blir våt af någon vät-kraftens 
ska, som sprider sig på dess yta, så upp- 
kommer värme, ehuru qvantiteten i de 
flesta fall är för liten att, utan bruket af 
känsliga instrument, märkas. Kroppars 
egenskap, att blifva våta af den flytande 
kropp hvaraf de beröras, (t. ex. en solid 
kropp, som doppas i vatten, olja eller spi- 
ritas, blir våt deraf, men icke af qvick- 
silfver), härrörer deraf att vätskans min- 
sta delar hafva slörre attraction will den 
solida kroppens yta än till hvarandra, och 
är orsaken hvarföre vätskor uppstiga i hår- 
rör, högt öfver den yttre vätskans nivean, 

och stå der med en concav yta, då qvick- 

" Annales de Chimie et de Physique &c, B. 
XXI p. 225. 

+") På anf. st, B. XX p. 141. 

verknin- 
gar, 
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silfver deremot, som ej gör dem våta, 1 
hårrören står med kullrig yta och lägre 
än det utom röret varande qvicksilfrets 
niveau. Denna egenskap hos solida krop- 
par att blifva våta och att i deras fina 
mellanrum, t. ex, i hårfina rör, uppdraga 
vätskor, har fått namn af hårrörs-kraft, 

och är orsaken hvarföre t. ex. en pulver- 
formig massa som i en punkt kommer i 
beröring med en vätska småningom su- 
ger sig full deraf och blir våt tvärtige- 
nom. Vid detta tillfälle uppkommer all- 
tid värme, hvars qvantitet är olika efter 
olika kroppar och efter deras olika fin- 
het, det. är efter den olika yta, som 
inom en gifven rymd blir våt. Pouin- 
1LET's försök synas vara anställda med all 
noggranhet och med uppmerksamhet på de 
omständigheter som möjligen kunnat föran= 
leda en origtighet i utslaget. Han har be- 
tjent sig af thermometrar, der hvarje grad 
hade ända till 3 centimeters (ungefär I 
tums) längd, och der således en 100 
dels grad kunde väl iagttagas. Det all 
männa resultatet af hans försök delar sig 
i tvenne satser 2) då en solid kropp blir 
våt af en vätska, utvecklas värme och 5) 
då en solid kropp absorberar (i sina porer) 
en vätska, uppkommer äfven värme. För- 
söken hafva blifvit anställda med en mängd 
oorganiska, pulvriserade kroppar, samt 
med ganska många kroppar af organiskt 
ursprung och de dervid nyttjade vätskor 
hafva varit vatten, alkohol, ättikether, 
bomolja-och terpentinolja. Alla de här- 
till nyttjade kroppar voro förut torrkade 
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och sedan inlagde i torra och väl torkade fla- 
skor, för att erhålla temperaturen af det ställe 
der försöket skulle ske, utan att begynna fälla 
vatten på sig ur luften, hvartill alla kroppar 
hafva en större benägenhet. | 

Följande Tabeller upptaga resultaten af hans 
försök: 

1. Värme-utveckling af oorganiska ämnen. 

AR 

Uppväckt värme utmärkt i 
grader af centesimal-scalan. 

Kropparnes namn. 

Alkoh.| Ättik-ether- Vatten.] Olja. 

Glas 0.25810.2611|0.232 0.277 
Jern 0.21510.190]0.229] 0.330 
Koppar 0.19510.18310.141 0.304 
Zink 0.23410.208!0.250! 0.231 
Vismut 0.23010.22010-246)] 0.193 
Antimon 0.22110.22510.308] 0.286 
Tenn 0.31010.25410.329] 0.219 
Postlin 0.54910-493]0.530] — 0.474 
Tegel 0.57210-480]0.322] 0.458 
Lera 0.940[0.-91210.867] 0.780 
Kiseljord 0.35010. 179 ä 0.417 
Lerjord 0.20410.18710.217] — 0.341 
Talkjord 0.21210.14810.208] 0.229 
Jernoxid 0.28610.21510.300] 0.424 
Manganoxid 10.30710.236:0.341' 10.430 
Zinkoxid 0.19810.16610.211] 0.271 
Kopparoxid !o.22110.219]9.195] 0.268 
Blyglete 0.24110,265l0.232] 0.452 
Chromoxid = lo.160lo,153l0.219] 0.318 
Svafvel — I — lo.173] 0.216 
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2. Värme-utveckling af organiska ämnen. 

Kropparnes namn. 

Trädkol 
Stärkelse 
Sägspån 
Roten af en Saxifraga 

Pariera bräda 
Glycyrrhiza off. 
Valeriana 
Bistorta 
Iris 

af hvete 
turkiskt hvete 
korn 
råg 
hala 
linfrö 

korn af hvete 
mais 

korn 
rog 
skalad hafra - 
hafra 

canariefrö 
vallmofrö 
hirs 
roffrö 

Bomull 
Linnetråd 
Papper, vanligt 
Papper, väl torrkadt 

år 
Ull 
Elfenben 
Läder 
Läder, något koladt 
Svamp 
Svinblåsa 
Senor af oxe 
Tunna hinnor af fårtarmar 
Så kalladt fiskben 

Värmeutveckling efter 
100 gradiga scalan. 

Vatten. Olja Alkoh.| Attik-ether 

1.16 10.96 1.27 1.4 I 
9:70 13.521 .4.77 6 18 
2.17 12.00] 3.20 SOS 
5.40 14.27] 5.98 6 37 
5.23 13.38) 4.61 | 5.88 
10.20 14.10) 7.17 ä O:54 
4.26 13 841 4.66 4.10 
5.72 13.13] 6,07 643 
6.12 14.00] 3.75 6.48 
2.72 It.19] 3.40 4.10 
SINTDAN S2 3.72 
290 ALLO 207 3.93 
TNT AI] Ag ROT 
2.42 -10.g9E]. 2.75 4.32 
2.07 | — I 1.73 3.48 
(EE RS fem EV 2.25 
1.10 | — | 2.00 2.36 
1.12 | — | 1.82 — 
1.62 I — | 1.60 — 
2.13 | — I 2.44 — 
1.19 | — | 1.36 — 
1:10 = 1.209 = 

127 III (ÅR 
0 1 Med DAG 0.5 
1.10 | — | 1.28 0.94 
0.97 1.251 0.03 1.07 
RT URLFAN 0 
145 | — — — 
4.52 [2.12] 3.00 => 
2.06 2.31] 1.28 3.43 
3.17 13.38] 2.54 | 3.12 
3.14 |2.18] 1.49 -— 
243:Io7= | SL — 
4:37 1 — Jo — 
190 | —] — -- 
2.40 11.34] 2.58 3.60 
3.16 1.17] 3.31 3.24 
9.63 I — 10.12 8.38 
2.86 l2,151 1,56 3.25 

| 
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De här anförde organiska ämnen voro 
hela, då det ej uttryckligt är anfördt att 
de voro pulveriserade, såsom vid Mjöl, 
och visa således temperaturens höjande 
genom vätskors uppsupning 1 solida krop- 
par. Hvad den höga temperaturen i nå- 
gra rötter och frön beträffar, så kommer 
den till någon del af deliquescenta ämnen, 
som i dessa innehållas och som således 
tillika på en chemisk väg frambringar vär- 
me genom förening, hvilket åter icke är 
händelsen med hinnor, papper och stärkel- 
se. Att denna värme-utveckling icke hos 
djurämnen står i sammanhang med deras 
uppblötande, hvilket vatten ensamt kan 
åstadkomma, synes af den lika eller hö- 
gre temperalur, som åstadkommes af al- 

kohbol och ättik-ether. Af föregående för- 
sök finner man således, att det enkla fa- 
ctum, att väta en kropp, medförer förän- 
dringar, som man ej anat. Regnvatten 
t. ex. som faller på den torra jorden och 
blöter den, uppvärmer den tillika; regn- 
vattnet, som insuges af trädens torra bar- 
kar, upphböjer deras temperatur, och genom 
denna uppvärmning påskyndas tvifvelsutan . 
i någon mån vegetation, oberäknadt hvad 
vattnets tillkomst uträttar. Jag har haft till- 
fälle alt iagttaga en af dessa värme-utyeck- 
lingar, som äger rum genom anfugtning, 
hvilken så mycket mer frapperade mig, som 
jag icke då kände något annat dermed 
sammanhängande phenomen. Då nemli- 
gen lerjord, blandad med ungefär en pro- 

K. V. A. Ärsb. 1822. 
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cent talkjord, fälles med ammoniak ") ur 
dess upplösning, tvättas, torrkas och glöd- 
gas, så blir den kallnade jorden åter gan- 
ska varm, ända till het, då den fugtas 
med vatten, utan att detta vatten chemiskt 
förenas med lerjorden, och detta inträffar 
äfven då den glödgade jorden är i små 
stycken, som insuga vattnet i sig. Det 
är förmodligen den utmärktaste af det slags 
värmeutveckling som Pouwinret upptäckt. 

Gar Lussac och WerTtHER "+) hafva till- 
kännagifvit, såsom resultat af ett arbete 

luft, somöfver den värme som lösgöres ur gazer, 
utblåses 
från en då man förändrar deras volum under 

blåsbälg.olika pressioner, af hvilket de framdeles 

Värme 

ämna lemna utförligare del, ?”att den luft 
som utblåses genom öppningen af ett kärl, 
vid en gifven pression, icke efterråt för- 
ändrar sin temperatur, fastän den utvid- 
gar sig.” Orsaken till detta i första på- 
seende paradoxa phenomen synes vara den 
att i en blåsbälg uppvärmes luften genom 
compressionen lika mycket som den be- 
höfver för att vid utvidgning, efter skedd 
utblåsning, bebålla sin första temperatur. 

Faraoar "Y hade funnit att, om man 
af ångor.jatep ångor af kokande vatten träffas af 

pulveriserade salter, så condensera dessa 
vattenångorna till en upplösning, hvarstem- 
peratur blir mer än 10029, och kommer 

den värmegrad nåra, hvarvid samma salts 

+) Edinburgh Phil. Journal. 7 B. p- 9. 
2) Annales de Chimie et de Physique &c, T. 

XIX s.. 436. 
24) På anf. st. T. XX p. 320, 
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concentrerade upplösning kommer i kok< 
ning. Detta phenomen grundar sig i det 
hela på samma princip, som uppväckan- "” 
det af artificiel köld, genom salters bland- 
ning med snö, med den skillnad, att i för- 
rafallet måste vattengazen lösgöra sitt bund- 
na värme för att blifva en flytande lös- 
ning, och i det sednare måste det solida 
valtnet i snön röfva andra kroppars vär- 
me för att dermed blifva flytande. Vid 
detta tillfälle yttrade FARADAY, att en vät- 
ska, som kokar och afger vattengaz, må 
koka : vid' hvilken temperatur som heldst, 
så få ändå de uppstigande ångorna al- 
drig mer än + 100”. Gar Lussac har här- 
af blifvit föranledd till en experimentel 
vederläggning af dénna sats och dervid 
visat, att vattengazen alltid antager tem- 
peraturen af den vätskas yta, från hvilken 
han uppstiger, såsom det också var att 
vänta a priori. 

I ett arbete öfver afdunstningen och Värme= 
den värme-absorption den åstadkommer, ?hsorp- 
har Gay Lussac visat, att, då afdunstningen genom! 
sker i lufttomt rum, och den genom af-Piing. 

dunstning bildade gasen beständigt bort- ; 
föres, så inträffar den högsta graden af 
köld, som, för en gifven temperatur i det 
omgifvande rummet, kan uppkomma, så 
snart vätskans yta är så längt afsvalnad, 
att det värme som absorberas genom af- 
dunstningen är lika till qvantitet med det 
som vätskan återfår genom radiation från 
de omgifvande kropparna. Så att, om man 
afkyler det omgifvande medium, så kan 
kölden ökas utan gräns, så länge den af- 
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dunstande vätskan ännu har någon ten- 
sion. : På detta sätt har Gav Lussac låtit 
qvicksilfver frysa genom vattnets afdunst- 
ning i det bekanta Lersnie'ska försöket, då 
han omgaf recipienten på luftpumpen med 
en blandning äf salt och snö. Dåen vät- 
ska afdunstar i luften, är afdunstningen 
hindrad af luftens pression, och den skulle 
vara alldeles ingen i en luft, af samma 
egentliga vigt som den afdunstade gasens, 
om denna luft vore i fullkoralig hvila. 
Om gazen åter är 1 rörelse, så blir af- 
dunstningen proportionel med . hastighe- 
ten, till dess att denna upphbunnit den 
hastighet hvarmed ångorna bildas i luft- 
tomt rum. Maximum af köld vid afdunst- 
ning inträffar, då det värme som uppta- 
ges af ångorna är lika med det som luf- 
ten förlorar för att sätta sig 1 jemvigt med 
ångorpa i hänseende till temperatur och 
pression , sammanlaggdt med det värme som 
af omgifvande kroppar meddelas den af- 
dunstande ytan, hvilket sistnämda likväl 
är ganska ringa, Gay Lussac har försökt, 

att finna en formel ") för beraåknandet af 
den köld som genom afdunstningen i ett 
gifvet fall kan uppkomma, och har jem- 
fört resultatet med beräkningen, hvilka 
någorlunda öfverenstämma,. Då luften hål- 
ler en viss grad af fugtighet, blir afdunst- 
ningen mindre skyndsam och kölden följ- 
agtligen mindre märkbar. Vid luftens 
maximum af fugtighet är all afdunstning 

") Annales de Chimie et de Physique &c. T. 
AXI p. 87. 
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upphörd, och vid alla grader derunder 
afdunstar vatten deri i samma förhållande 
som den temperatur, hvartill luften afky- 
les på den afdunstande mauassans yta, är 
långt öfver den, hvarvid luften skulle va- 
ra 1 sitt maximum af fugtighet med det 
vatten hon förut iARChallör: Ten fullkom- 
ligt torr luft kan afdunstningen bringa 
vattnet till- frysning vid + 8”, men då 
luften är i sin vanliga medeltorrhet, är den 
ungefär till hälften mättad och kan först 
vid + 2?, genom vattnets afdunstning brin- 
ga det till frysning. På höga berg der 
luften är tunnare och således mindre mot- 
verkar afdunstningen, kan vattnet frysa 
genom sin afdunstning vid mycket hö- 
gre temperaturer. DE Saussure d.ä. satte 
en våt svamp om thermometer-kulan och 
svängde thermometern omkring, på top- 
pen af Col de geant, och fann dervid iem- 
peraturen från + 10? sänkt tll — 99.3. 

Poisson har från en mathematisk syn- NIRO 
punkt bestämt värmets utdelande i solida SER 
kroppar, hvarmed han redan år 1815 gjorti solida 

början och har under loppet af nästledne "PPI": 
'år kommit till ännu precisare och mera 
afgörande” resultat 7), hvilkas ' åbstracta 
natur likväl icke medgifver något utdrag. 

DesprErtz "") har anställt ganska NOg= Försök 
granna försök öfver åtskilliga kröppars oli arr 

illiga 
ka förmåga att leda färmet. Han Hoppare 

lik till dessa försök användt koppar, Jörn mr mågas 

”) Annales de Chimie et de Physique &c. AN 
XIX p. 337. 

Mt) På /anf. st! FoXIKH: 37. ev 
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att leda zink, tenn, bly marmor, postlin och 
värmet. kakelungsmakare lera. Försöken anställ- 

des på följande sätt: prismaliska stän- 
ger af lika storlek förfärdigades af alla 
dessa ämnen och förseddes på en sida, till 
lika afstånd ifrån hvarandra, med lika sto- 
ra fördjupningar, eller gropar, ämnade att 
innehålla qvicksilfver, för att i detta se- 
dan insätta kulor af thermometrar. För att 
gifva dessa olika ämnen samma radiations- 
förmåga, öfverdrogos de alla med samma 
slags svart fernissa, så mycket möjligt var 
lika tjockt, och upphängdes "sedan hori- 
zontelt, med den urgröpta sidan upp. Den 
ena ändan af hvarje stång upphettades 
öfver lågen af en spritlampa till dess att 
thermometern i nästa grop fått en bestämd, 
för alla lika temperatur, vid hvilken teru- 
peratur den sedan, genom lågens regle- 
ring bibehölls, till dess den aflägsnaste 
thermometern slutat att stiga och behållit 
sig oförändrad I time. Då annoterades 
de olika temperaturer som funnos på lika 
stora afstånd från den första thermome- 
tern, hvilken i alla stod lika högt, och der- 
ifrån beräknades sedan, efter theoriens 
föreskrift, de serskilta kropparnes olikaled- 
ningsförmåga. De uppräknade ämnenas 
ledningsförmåga förhåller sig i den ord- 
ning de ofvanföre äro ställda. Kopparens 
förhåller sig till jernets såsom 12:5. Jer- 
nets, zinkens och tennets äro lika; blyets 
förhåller sig till jernets såsom 1:2 och 
till kopparens såsom 1:5. Marmor leder 
värmet dubbelt bättre än postlin, men 
marmors ledningsförmåga är till jernets 
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såsom I : 16. Postlin och krukmakarlera 
förhålla sig i detta hänseende till jernet 
såsom I : 32. Häraf följer, alt om af tven- 
ne rum, det enas väggar är af marmor och 
det andras af murtegel, så måste det för- 
ras väggar vara dubbelt så tjocka som det 
sednares, om det, värmdt af en lika eld< 
stad, skall kunna bibehålla sig lika varmt 
som det sistnämda. 

BeLraAnt, 1 Monza 7), har anmärkt attomstän- 
fryspunkten på vanliga qvicksilfver-ther- fener 
mometrar efter hand höjer sig 3, & Utlltaga rö- 
en hel grad. Flera som undersökt detta 
på sina thermometrar, hafva funnit detpunkten 
verkligen hafva inträffat; så fann "man t.på ther- 
ex. då den bekanta stora thermometern i trar. 
observatorii-källaren i Paris år 1817: un- 
dersöktes, på den grund att den annars 
oföränderliga temperaturen der hade efter 
hand synts stiga, att fryspunkten låg 0238 
högre upp än den på skalan var utsalt, 
der den från början sannolikt varit med 
all noggranhet utmärkt. Tager man frys- 
punkten innan thermometern igenblåses, 
så blir den genast origtig efter igenblåsnin= 
gen. Gourbon, en skicklig instrumentma- 
kare i Geneve, hade för längre tid tillba- 
ka anmärkt, att på thermometrar, dem 
han efter igenblåsningen graderat, steg 
fryspunkten på de 4 första dagarna små- 
ningom + till 3 grad högre än efter för- 
sta determination, men han trodde att den 
gradering, som elter 4:de dagen togs var 

") Annales de Chimie et de Physique &c. T, 
XXI p. 333. 
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oföränderlig, och om thermometern då af- 
bröts i toppen, geck fryspunkten ner på 
sitt första ställe; men PictET, som under- 
sökt Gourbons thermometrar flere år ef- 
teråt, har funnit, att fryspunkten på dem 
stigit ännu från 0.3 till o.9 af en grad, 
Orsaken till detta phenomen ligger otvif- 
"velagtigt i glasets sammantryckning af at- 
mosferens pression, hvarvid det smånin- 
gom synes gifva efter till en viss grad, 
så att först sedan detta eftergifvande upp- 
hört, hvilket synes ankomma på glasets 
olika tjocklek, en oföränderlig gradering 
kan göras, Jag har från denna sida un- 
dersökt de thermometrar som tillhöra Aca- 
demien , och dem jag sjelf äger , och funnit: 

a) En Academien tillhörig thermome- 
ther af F. CeTtTiI, gjord år 1821, der sca- 
lan har, från 0? till 100”, o”, 42 längd och / 
medaflång kula, hafva fryspunkten höjd o.t. 

6) En annan, gjord till en gammal 
scala, och befunnen rigtig nyss den var 
gjord, höjd omkring 0?.5 | 

ce) En thermometer med rund kula, 
af Newman i London, förfärdigad 1812; 
fullkomligt lufttom och graderad på en 
längd af 07,385 från — 40? till + 3602, 
således öfver. qvicksilfrets kokpunkt, all- 
deles oförändrad. 

d) En annan rund, af Cary i London, 
äfvenså oförändrad. 

e€) En med aflång kula af Faacor i 
Paris, upphöjd 0.5. 

Af dessa olika thermometrars beskaf- 
fenhet har jag trott mig kunna sluta föl- 
jande: Thermometrarne 6) och e) äro båda 
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gjorda af vanliga mindre tjocka rör, i än- 
dan utblåste, der glaset således är tunnt 

"och genom sin böjlighet till en viss grad 
medger en hopträngning af det inretums« 
met. Vore formen af dessa rum antingen 
en fullkomlig spher, eller en fullkomlig 
cylinder med reguliert elliptiska ändar, 

så skulle luftens tyngd ej förmå minska 
rummet i kulan; men de äro ej fullkom- 
ligt så skapade, och derigenom 'äro' vissa 
delar benägna att gifva efter, och då gla- 
set är tunnt göra de det verkligen, I'de 
båda engelska thermometrarna är röret; 
på hvars ända kulan är utblåst, till 'sin 
yttre omkrets nästan så tjockt som ett 
barometerrör, hvaraf följer, i den utblåsta 
kulan, efter all sannolikhet, ett så tjockt 
glas, att, oagtadt den mindre fullkomlighe- 
ten i den spheriska figuren, luftens på- 
tryckning blir utan verkan. I den större 
thermometlern af CeTTi är den aflånga re- 
servoiren serskilt tillödd af ett tjockare glas, 
hvarföre den också förändrat sig så obe- 
tydligt. Utan att vilja påstå att denna 
förklaring är fullkomligt rigtig, anser jag 
den dock vida sannolikare, än den' af FrAU- 
GUERGUES gifna, som betraktar glaset likt 
en spänd fjäder, som motverkar atmosphe- 
rens påtryckning, och liksom all fjäderkraft 
efterhand mer och mer öfvervinnes och 
ger efter. — Ämnet är i alla fall af vigt 
alt närmare undersöka, både för rent ve- 
tenskapligt och för meteorologiskt -ther- 
mometriska rön. 

I ett nyligen utkommit arbete öfver 
Meteorologien af Lesuig i Edinburgh, yttrar 

Gazers 
consti- 
tuttvon. 
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Obestän-denne, att det djupaste af hafvet för- 
fis? er modligen hvilar på luft, comprimerad så 
en hög att den är tyngre än vattnet. Det är icke 
tur gerna möjligt, att, i en nykter vetenskape- 
pression.lig” forskning, instämma i en så vågad giss- 

ning, heldst vattnet är permeabelt af luf- 
ten, som ur detta fängelse snart skulle 
uppstiga i högden och återtaga sin vanli- 
ga volum, liksom genom otäta väggar af 
ett kärl hvari luften vore sammantryckt; 
men om också detta förhållande icke är 
verkligt, kan det likväl vara af interesse 
att undersöka dess möjlighet. ”Förestäl- 
lom oss, säger Lestuie, att en blåsa fylld 
med luft och fästad vid en kula af me- 
tall släptes i hafvet att sjunka; då hon 
fallit till 2.885 (engelska) fots djup, så 
är luften deri, af den påliggande vatten- 
massans höjd, så sammantryckt, att den 
är lika tung som vattnet, och om kulan 
nu aftages , så stannar blåsan här, och 

kommer hon ännu några fot djupare ned, 
så måste hon, af den ännu starkare tryck- 
ningen mera condenserad, blifva tyngre 
än vattnet och sjunka af sin egen tyngd 
till bottnen.” Jag förbigår Lesrir'svutsväf- 
ningar med naturens användande af den- 
na comprimerade luft till underhållande 
af volcaner och till frambringande afjord- 
bäfningar, och skall endast tillägga så- 

som bevis på möjligheten af denna så 
comprimerade lufts bibehållande i gaz- 
form, följande upptäckt af CaAGNARD DE 
LA TouR "). I ett rör af 3 millimeters 

+) Annales de Chimie et de Physique &c. T. 
XXL p. 127 och p. 178. 
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inre diameter och knappt en milimeters 
tjockhet i godset, hopsmält i ena ändan, 
infördes dels ether, dels petroleum och 
dels alkohol, så att röret blef till 3 fylldt, 
hvarefter det, utan att luften utjagades,hup- 
smältes i den öppna ändan och fästades 
med det samma vid ett handtag af glas. 
Då dessa rör med varsamhet uppvärm- 
des, så att de af -hettans första åverkan 
ej spräcktes, så förvandlade sig hela det 
inneslutna liquidum vid en viss tempera- 
tur i gaz, så alt intet spår af liquidum. 
blef: qvar, och då röret hölls ifrån elden 
fyllde det sig först med en rök och vät= 
skan condenserades derpå inom få ögon- 
blick åter. Då han i stället nyttjade vat- 
ten, blef glaset vid en viss grad ogenome 
skinligt och sprang vanligen sönder, innan 
vätskan försvunnit, Då röret uttogs, me- 
dan det ännu höll, fann man glasets oklar- 
het hafva härrört deraf, att vattnet angri- 
pit dess sammansättning, och vätskan in- 
nehöll liquor silicum. Skulle man väl på 
detta sätt i en passande Papins gryta kun- 
na med endast vatten, eller med liquida sy- 
ror, sönderdela mineralier, som vid den 
vanliga kokhettan ej angripas? Af de för- 
sök CAGNARD DE LA Tour anställt, följer att 
alkohol af 36? Beaumé, terpentin-olja af 
42” och rectifierad svafvelsyre-ether kun- 
na, vid en tillräckligt hög temperatur, för=- 
vandlas i gaz inom ett rum, som ej rym- 
mer mer än deras dubbla volum i liquid 
form. Ether intager i gazform, vid +1602 
temperatur och vid en pression af emel- 
lan 37 och 38 atmospherer, ej fullt sin 
dubbla volum; alkohol kan, vid + 2072 
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under en tryckning af 119 atmospherer, 
intaga i gazform något mindre än 3 gån- 
ger sin volum 1 liquid form. Då en por- 
tion kolsyradt natron lades till vattnet, 
kunde, vid försöken med detta, rörens sön- 
dersprängning undvikas, hvarvid han trod- 
de sig finna att vattnet, vid zinkens smält- 
hetta, kunde i gazform hållas inom ett 
rum, som intog 4 gånger dess ursprung- 
liga volum. 

LaPraces Till hvad jag i den sist afgifna års- 
om gaz- Derältelsen Pp. 47 anfört af DE LAPLACES 
formiga Lheorie om gazformiga kroppar, får jag nu 
kroppar-Jägga följande: ”Denna theorie grundar sig 

på den principen, att hvarje atom af en 
kropp är underkastad verkan af följande 
trenne krafter, 1:0 attraction till de om- 
gifvande atomerna; 2:0o attraction till des- 

= sa atomers värme, och 3:0o repulsion emel- 
lan hvarje atoms och de honom omgif-. 
vande atomernes värme. De båda första 
krafterna sträfva att inbördes närma ato- 
merna, den sista. att aflägsna dem från 
hvarandra. I det fasta (solida) tillstån- 
det är den första af dessa krafter star- 
kast: atomernes form har derpå stort in- 
flytande och de äro sig emellan sam- 
manhållne i den rigtning, i hvilken attra- 
ctionen är starkast. En ökad värmeqvan- 
titet minskar inflytelsen af denna kraft 
och utvidgar kropparna. Då värmet ökas, 
så att atomernes inbördes attraction blir 
ganska ringa eller alldeles ingen, då pre- 
dominerar den andra kraften, kroppen 
blir liquid. Atomerna äro då sig emellan 
rörliga, men deras attraction till" de om- 
gifvande atomernes värme håller dem än- 
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nu tillhopa inom samma rum, med un- 
dantag af den horizontela ytans atomer, 
som värmet åtskiljer i form af gaz, ända 
till dess tryckningen af den så bildade ga- 

-zen sätter gräns för denna verkan. Slutligen 
då, genom ett ännn större tillskott af vär- 
me, den tredje af dessa krafter öfvervin- 
ner de andra två, aflägsna sig alla atomer 
från hvarandra, så väl inuti som på ytan, 

och liquidum tager. en större volum och 
blir gaz. Denörnalglle utsprida sig öf- 
verallt, om ej kärlens, väggar hölle den 
tillhopa. Det är till ett Sådan tillstånd 
af starkt comprimerad gaz, som CAGNARD 
DE LA Tour förvandlat alkobol, ether och 
terpenlinolja, på sätt nyss är nåmdt. I 
detta starkt comprimerade tillstånd är ver- 
kan af de två första krafterna ännu märk- 
bar, men om, genom pressionens förminsk- 

ning, gazen får tillfälle att antaga en så 
utvidgad volum, att dess täthet blir pro- 
portionel mot atmospherens, upphöra de 
tvenne första krafterna att vara verkande, 
och atomerne äro underkastade endast 
värmets repulsiva inflytande och lyda nu 
de Manriottiska och GayLussacska regler- 
ne, från hvilka de aflägsna sig vid höga 
pressioner. Om man vid försök anställde 
med all noggrannhet, följde : pressionens, 
temperaturens och volumens inbördes för- 
hållanden; så skulle man finna hur den 
comprimerade gasen småningom närmar 
sig förhållandet efter de allmänna lagarna 
för gasformiga kroppar? "), 

”) Annales de Chimie et de' Physique &c. T. 
XXL p. 22. 
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Jag har anfört pE LarrAcEs framställ- 
ning med hans egna ord oafkortad. Då 
vi ännu dela våra gissningar om värmets 
natur, emellan dess kroppslighet och dess 
icke kroppslighet, och då vår tids första 
mathematici, bland hvilka jag tror att in- 
gen bestrider pE LarPracE första rummet, 
bemöda sig att på ljusets alla phenomen 
utföra oscillations-theorien, frapperar det 
att i en physiskt chemisk framställning se 
ljusets följeslagare, värmet af DE LAPLACE 
i theorien upptagen såsom en kropp. 

Obestän- Deseretz ") har påfonnit ett sätt att 
diga ga" väga oheständiga gazer vid olika pressio- 

olika Ner och vid luftens vanliga temperatur, 
täthet hvarifrån man sedan lätt beräknar deras 

vid olika . É å 
pressio- VIZt vid andra -pressioner eller tempera- 

ner. turer. Ett barometerrör, af tredubbel ca- 
pacitet mot de vanliga, förses i öfre än- 
dan med en vridhane, på: hvilken man 
kan skrufva en lufttom glasballon. I det- 
ta rör, förvandladt till en barometer in- 
släpper man en flygtig vätska att uppgå i 
gaz ofvanför qvicksilfret. Då den luftto- 
ma glasballonen sättes i gemenskap med 
barometern, fyller sig ballonen med den 
obeständiga gasen. Man jemför qvicksilf- 
rets högd i röret med qvicksilfrets högd 
i en vanlig barometer, för att få veta den 
obeständiga gazens pression, och, för att 
finna om den är i sitt maximum, det är 
om rummet i ballonen håller så mycket 
gaz det vid denna temperatur kan hålla, 

") Annales de Chimie et de Physique &c. T. 
XXI p. 143, 
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har man ännu en tredje barometer i hvils 
ken man har insläppt ett litet öfverskott 
af den flygtiga vätskan. Står i den för- 
sta och den sista qvicksilfret lika högt, 
så har man gazens maximum af täthet. 
Ballonen afskrufvas sedan och väges; den 
tomma ballonens vigt afdrages från den 
fylldas och återstoden är gazens vigt, som 
efter vanliga formler reduceras till andra 
temperaturer och pressioner. 

Innan jag lemnar de ämnen, som stå 
i sammanhang med läran om värmet; skall 
jag med några ord anföra resultaten af 
Mac CurrocH's undersökningar om den så 
kallade grekiska eldens natur "). Det är 
bekant att GisBon uppger, att CONSTANTIN 
den store sade sig hafva lärt den af en 
ängel, med vilkor att den skulle hållas 
hemlig, men Mac CurrocH visar att den 
först sednare blef bekant och säges haf- 
va blifvit lemnad åt ConstAntinus Po- 
GoNATUS af CALLInIcUs, architect från He- 
liopolis, omkring år 668. Han har, genom 
jemförelse af berättelserna om elden med 
beskrifningarna på dess verkningar, visat 
att den varit af flera slag, hvilka af an- 
dra okunniga historieskrifvare förblandades 
under samma namn. Ett slags grekisk eld 
hade nafta till hufvudbeståndsdel och an- 
vändes förnämligast till sjös. Denna kun- 
de icke släckas med vatten, ty den flyter 
derpå, utan med sand. Ett annat var en 
blandning af hartzer med eller utan nafta, 

4) Journal of Science litterature and the arts 
SC, I. XIV; pu22e 

Greki- 
ska 

eldem 
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seg, klibbig och brännbar, som kastades 
dels med bågar, fästad på pilarna, dels 

med den' tidens baliste eller större kast- 
machiner; men en tredje sort var explo- 
sif,, tonitrum faciens, och alla de effecter 
den beskrifves hafva gjort, öfverensstämma 

med en blandning af svafvel med kol och 
salpeter. Den var ännu icke krut, men 
den innehöll krutets beståndsdelar. Han 
anförer ett ställe af PHiLosTRATUS, ur ÅPOL- 

Lon TvyAner lefverne, som yttrar att re- 
dan i ÅLEXANDERS tid Oxydracerne, invå- 

narne i Städerna emellan Hyphasis och 

Ganges, försvarade sig från murarna med . 
blixt, dunder och åskviggar, och detta in- , 
träffar mer än 300 år före Christna tide- 

räkningen; Det är bekant att Chineserne 

kände krutets användande till fyrverkeri, 

innan vår historia begynner, och att man 
i Indien känt bruket af raketer långt före 

Grekiska Kejsaredömet, hvaraf Mac Cur- 

1rocH slutar alt Grekerne af sina östra 

grannar lärt bruket af denna explosiva 
blandning, som de sedan under många 
olika former användt. - Sedan han genom-= 

gålt åtskilliga äldre författare, bland hvil- 
ka han citerar en Marcus Grzcus, från 

hvilken RoceEr Baco hämtat sina kunska- 

per i detta ämne, kommer han slutligen 
till Jonvinres beskrifning af den Grekiska 

eldens bruk mot Lupvic den Heliges ar- 

mee vid belägringen af Acre, hvilken han 

finner alldeles öfverensstämmande med 

hvad som bordt inträffa vid bruket af 

ganska grofva, men ofullkomliga raketer, 
heldst 
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heldst den gjorde mycket buller, men säl- 
lan skada. Från denna tid begynte kru- 
tets mera raffinerade bruk efter hand blif- 
va allmännare bekant, namnet Grekisk 
eld bortlades, förglömdes och blef slutli- 
gen en saga. 

Vi se oupphörligt alla år vattnet kri- 
stallisera af vinterkölden på våra fönster 
och isnålar bildas på ytan af vatten, in- 
nan det hela stelnar till en massa; af snö- 
kofvor har man iakttagit och aftecknat 
mer än 200 särskildta reguliera former, 
och, oaktadt allt detta, har man ej med 
visshet kunnat bestämma mer af det all- 
männast förekommande kristalliserande äm- 
nets verkliga form, än att isnålarna ut- 
skjuta från hvarandra i vinklar af 60? och 
1209. Haör slöt deraf att vattnets pri- 
mitiva kristallform kunde vara alldeles 
densamma somfllusspatens, d. ä. bestå 
af tetraödriska moleculer, sammanfogade 
till reguliera octa€drar, HEriIcART DE THURY 
fann. i den naturliga isgrottan vid Fon- 
deurle i Dauphine, en mängd af iskristal- 
ler, bildande sexsidiga prismer, hvars ände 
yta hade ränder, paralella med sidytor- 
na, och hvars ändkanter stundom voro 
ersalta af facetter, men ingenstädes fann 
han någon utbildad pyramidalisk tillspets- 
ning. CrArke i Cambridge observeråde, 
en dag i Januarii 1822 vid 3 grads köld, 
en mängd af kristallfacetter på takisar, 
hvilka hängde under en trädbro,igrann- 
skapet af ett valtenfall, som oupphörligt 
gaf ett slags dimma, hvars delar efter 

K. V. 4. Ärsb. 1822. 5 
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hand anskjöto på takisarna under bron, 
Dessa framtogos och funnos utgöra full 
komliga rhomboidatiiska kristaller, hvilkas 
vinklar, mätte med gonyometern, voro 60? 
och 120?. Dessa kristaller bibehöllo sig 
i flera dagar, så att phenomenet kunde af 
flere Cam bridge'ska Vetenskaps-Societetens 
ledamöter besannas, och då sedan-töväder 
inföll, bibehöllo kristallerna, under sin 
smältning beständigt sin rhomboidaliska 
form. — Förnåmsta orsaken hvarföre man 
så sällan ser reguliera kristaller af is, sy- 

nes vara, att de alltid bildas på ytan i 
vatten och således omgifvas af delar som 
lika tendera att antaga fast form och att ag- 
glutinera sig, så att kristallerna deruti icke 
kunna förlänga sig annorlunda än 1 ett 
och samma horizontela plan, samt att 
denna kristallisation vanligen sker för ha- 
stigt. Det är således förssmnlg gast vid så- 
"dana tillfällen, då vattnet långsamt anskju- 
ter ur luften på kalla solida kroppar, som 
man kan vänta sig redighet i formen, om 
detta tillstånd fortfar så länge att kristal- 
lerna kunna blifva stora, hvilket åter säl- 
lan inträffar. 

Vattens DE råa BecHE har funnit, att om man 
Frys 8i en flaska gjuter lika Väla af bomolja 

olja. och vatten och utsätter den för — 109" Db 
så fryser vattnet och oljan behåller sig 
flytande till flera timmar efter vattnets 
apparenta bottenfrysning, Olja utan vat- 
ten stelnar genast. Ställer man blandnin- | 
gen af olja och vatten vid fryspunkten 

>) GiLBERTs Annaler N, F. B. 11. sid. 435. 
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eller en half grad deröfver, så stelnar ols 
jan, men icke vattnet, och om man sedan 
utsätter dem för — 10?, så smälter én del 
af oljan under det att vattnet fryser, Det- 
ta förklarar DE LA BecHE deraf att vattnet 

"släpper sitt bundna värme, som här hål 
ler oljan flytande. Förklaringen är ej rik- 
tig, ty olja stelnar vid en temperatur , 

som ännu ej hinner fryspunkten och ver- 
kan af vattnets bundna värme sträcker sig 
ej längre än att hålla den frysande mas- 
sans temperatur vid 0? och att uppvärma 
alla i grannskapet varande kroppar, hvars 
temperatur är lägre än 0? till fryspunk- 
ten, men icke deröfver. Factum är icke 
dessmindre ganska intressant. 

I. förra årets berättelse (sid. 54) om- 
talades Perkriss lyckliga påfund att betäm- 
ma liquida kroppars compression, utan 
atl kärlens utvidgning kunde komma med 
i spelet. Deuna har nu af Örstep så blif. 
vit förbättrad att compressionen kan gö- 
ras synlig, och ej behöfver så stora till< 
ställningar. Hans apparat består af en 
thermometer med ganska stor kula och 
ett hårfint rör, som i ändan är utvidgadt 
till trumpetmynning. Thermometern fyl- 
les ända upp i röret med vatten och en 
droppa qvicksilfver lägges i mynningen. 
Nu inhänges den i en cylinder af starkt 
glas, som också är fylld med vatten, och 
som är så inrättad att på den öppna än- 
dan en stämpel med sitt tillbehör kan på= 
skrufvas. Då nu stämpeln nedtryckes och 
valtnet comprimeras, så ser man huru 

qvicksilfret nedskjutes ur mynningen" i 

Vatt- 
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thermometerröret. Är detta fästadt vid 
en scala och riktigt calibreradt relatift till 
kulans innehåll, så kan man mäta slorle- 
ken af vattnets 'sammantryckming; press 
sionen kan mälas om tryckningen, 1istäl- 

let för med stämpel, sker med en qvick- 
silfverpelare. ÖrsteED har istället ett med 
luft fylldt rör, hvari luftens sammandrag- 
ning kan måtas; men den är osäker, ty 

il inpressas 1 myckenhet både i valten 
och qvicksilfver. iSammantryckningen ut- 
vecklar intet värme; en BrEGUET's metall- 
thermometer, som af alla slags värme mä- 
tare är känsligast för små temperatur-för- 
ändringar, förändrar sig icke under vatt- 
nets sammantryckning. Det oaktadt må- 
ste man bafva en thermometer insatt i 
cylindern, för att försäkra sig att ej tem- 

 peratur- -förändringar deltaga + den iakt- 
tagna ölser ss da. ÖRSrEn har funnit att 
volums-förändringen förhåller sig såsom 
den. sammantryckande kraften, samt att at- 

mospherens tryckning sammanpressar valt- 

net 47 milliondelar af dess volum 1 luft- 
tomt rum och vid en temperatur emellan 
+ 152 och 169, Canton hade för denna 
temperatur funnit -44 och för + 19,1 49 
milliondelar, hvilket alltså väl instämmer 
med ÖrsTtEDS resultat. — PrarF, 1 Kiel, har 
beskrifvit en annan apparat ")för samma 
ändamål, som: likväl icke synes kunna gif- 
va så afgörande resultat som ÖRSTEDS. 

DAnteLns Jag har i dessa berättelser ännu ej 

pine anmält in nylt instrument att bestämma 

") Gitrperts Annaler. N. Fi B. 3, ps 161. 
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Inftens fuktighet, som, efter sin uppfinnare, 
fått namn af Dawieni's> hygrometer. LE 
Ror i Montpellier begynte att, till be- 
stämmande af luftens fuktighet, betjena 
sig af kalla kroppar, som i luften -öfver- 
drogo sig med en dagg af vatten, eller 
såsom man i dagligt tal brukar säga, slo- 
go sig, och bestämde den temperatur hvar- 
vid detta inträffade, hvilken tempera- 
tur vi, för kortlhetens -skull; skola kalla 

daggpunkten, emedan vattnets afsättande 
ur luften på en kall kropp är af alldeles 
samma natur som daggens fall. LE Ror 
utgick från den theoretiska åsigt att luft 
löser vatten såsom ett salt, och att denna 
kan dermed mättas, hvarvid den för hvar 
temperatur upptager olika myckenhet vat- 
ten. Hygrometriens föremål vore då egent- 
ligen att få veta huru långt luften med 
sin innehafvande vattenhalt vore ifrån stu 
fullkomliga mältning. Danton gaf sedan 
häråt en riktigare theoretisk åsigt och vi- 
sade, att vattenhalten i atmospheren är obe- 

roende af luften, och har sin grund en- 
dast i vattnets tension, som för olika vär- 
megrader är olika stor. Darton och GAY- 
Lussac bestämde på olika vägar, men med 
öfverensstämmande resultat, vattnets ten- 

sion vid olika temperaturer från — 20? till 
+ 1002 och uppställde dem i tabellarisk 
form. Ifrån detta ögonblick fick Hygro- 
metrien en vetenskapligare syftning , och 
dess ändamål blef att bestämma tension 
af valtengazen i luften. Darton betiente 
sig dervid af samma medel som 1E Rovr, 
att hämta kallt vatten, och att bestämma 
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den temperatur, hvarvid vattenglaset upp- 
hörde att slå sig. Sedan denna tempera- 
tur vår funnen, viste man deraf, att om 
luften nu vore vid denna värmegrad, så 
kunde mer vattengaz ej inblandas deri, 
emedan den hade sitt maximum af vat- 
tenhalt. Skillnaden emellan” denna tem- 
peratur och den luften har, utgör då gra- 
den af hennes torrhet. Detta sätt att mäta 
luftens fuktighet, fordrade för hvar obser- 
vation en lång operation, som svårligen” 
kunde blifva fullt precis. För att afbjelpa 
denna omständighet, försökte jag att con- 
struera en thermometer, som, artificielt 
afkyld, skulle visa daggpunkten genom en 
lätt observation "I. Jag lät förfärdiga en 
oval thermometerkula af poleradt stål, in- 
kittade deri ett thermometerrör och för- 
vandlade den till en öppen qvicksilfver- 
thermometer. Då observation gjordes, be- 
täcktes ett glas innehållande kallt vatten, 
eller en kylande blandning, af ett stycke 
vaxtaft, mot hvilket ändan af thermome- 
terkulan stöddes, till en del nedsänkt i 
våtskan, och under thermometerns. fall 
observerades den punkt, hvarvid det po- 
lerade stålets yta slog sig med vattenån- 
gor. Riktigheten af DALTtTons principer voro 
då ännu ej allmänt erkända, hvilket man ock 
invände emot detta instruments bruk FF), 
Då jag sjelf ej någonsin sysselsatt mig med 

+) Afhandl. i Fysik, Kemi &c. af Histnger och 
BERZELIUS II. 35,samt TirLocus Phil. Mag, 
Jan, 1509, p- 39. 

2) TilLocH's Magazine Mars 1809, Pp: 177« 
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meteorologiska observationer stannade jag 
vid: att hafva genom försök verifierat ideen, 
Gay-Lussac har sedan genom ganska in- 
tressanta försök bestämt hårhygrometerns 
graders förhållande till tensions-tabellen, 
hvarigenom man har den fördelen att hår- 
hygrometerns resultat fås genom blott in- 
spection, ulan behofvet att anställa ett 
särskildt rön, hvilket för meteorologiska 
observationer, som måste ofta göras, är 
af mycken vigt. Emedlertid då hårhygro- 
metern kan vara underkastad uwillfälliga 
rubbningar af sjelfva hårets föränderlighet, 
så har alltid en fullt säker och lätt an- 
vänd hygrometer varit ett stort desidera- 
tum. En sådan har 18:18 blifvit inven- 
terad af DAnienrL, och försöken , dermed 
hafva nu så mycket blifvit repeterade, att 
man kan anse dess resultat för pålitliga. 
Instrumentet består af en liten så kallad 
Cryophor "Y eller Pulshammare med ned- 
böjda kulor, hvars ena kula är till bälften 
fylld af ether och resten år lufttom. I 
den med ether fyllda kulan sitter en gan- 
ska liten thermometer, hvars scala räcker 
upp i den nedåt böjda delen af Chryo- 
pborens ena ben. Thermometerkulan är” 
aflång och när instrumentet hålles hori- 
zontelt, så står den till bälften ned i 
ethern. Den toma kulan är omgifven med 
litet musselin, hvarpå drypas några drop- 
par ether, som genom sin afdunstning af- 
kyler denna kula, gör deri ett vacuum, 
genom condensation af ethergaz, och åstad- 

") Se Läroboki Kemien. 1 Delen, 2 Uppl., s. 58, 
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kommer en öfverdestillering af ethern från 
den andra, der thermometern sitter. Den- 
na afkyles nu också genom etherns af- 
dunstning, och thermometern faller deri. 
Så snart kulan blifvit afkyld till dagg- 
punkten, så ser man en ring af dagg slå 
sig omkring kulan utpå glaset och denna 
ring, som i sin första början svarar emot 
vätskans yta inuti, utvidgar sig sedan upp- 
åt och nedåt, blir bredare och betäcker 
slutligen hela kulan. Man observerar tem- 
peraturen vid början af ringens bildning 
och försöket är slut. Man har i Berlin derpå 
gjort den förbättring att kulan blifvit för- 
gylld utpå midt emot vätskars yta, hvar- 

igenom daggens afsättande bättre skönjes 
än på glaset.  Instrumentets enda olä- 
genhet är att man kan begagna endast en 
ganska liten thermometer med små -gra- 
der. — En glas-thermometer, hvars kula 
har ett metalliskt poleradt öfverdrag af 
guld eller platina och som artificielt afky- 
les, antingen genom afdunstning af ether 
eller en blandning af salter med "vatten, 
på sätt ofvanföre är nämndt, skulle tvif- 

velsutan kunna, genom tillräckligt stora 
grader, gifva detta slags meteorologiska 
observationer den yttersta grad af preci- 
sion.  DözeErewer ") har uppgifvit den 
ganska enkla idéen, att omgifva en vanlig 
thermometer med elt något större kärl af 
utpå förgyldt glas, som har tvenne öpp- 
ningar. Man slår litet ether i detta kärl 

") Giuserts Annalen der Physik N. F. B, 105s 
sid, 133. 
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och inblåser, medelst en passande liten 
pust eller blåsa, luft i detta kärl genom 
den ena öppningen och låter den gå ut ge- 
nom den andra, hvarvid samma afkylning, 
som i DaAwnienrs hygrometer erhålles med 
en mindre konstig anstallt. Det har lik- 
väl, såsom det af DÖsEREINERS försök sy- 
nes, den olägenheten, att det yttre glaset 

afkyles till daggpunkten innan thermome- 
tern hinner följa med, hvilket kommer 
af thermometerns större massa jemförelse- 
vis med det yttre förgyllda glasets. I 
alla hänseenden blir alltid resultatet san- 
ningen närmast; då condensation sker ome- 
delbart. på thermometer-kulan. 

Ett af de mest förvånande phenömen, Om or» 

fastän vanan dervid minskar vår förun-till mol- 
dran, är de ofantliga qvantiteter af vat- nens 
ten, som bäras af luften på stundom SOhängning 
till 100,000 fots höjd öfver jordytan, och! luften. 
hvilkas suspension physiken ännu ej rätt 
nöjagtigt förmår att förklara. DE Sauvs- 
sSuRE d. ä., som så mycket vistades i mol- 
nens region på de Schweitziska Alperne, 
upptäckte väl att vattnet i molnen bildar 
blåsor och ej droppar, men äfven dessa 
blåsor äro specifice tyngre än lufien och 
falla ändå icke, förr än de spricka sön- 
der till droppar. Hvad bär dem? Gay- 
Lussac har försökt förklara denna omstän- 
dighet 7) derigenom att från jorden upp- 
stiger beständigt varmare luft, hvars rö- 
relse öfvervinner vattenblåsornes tyngd och 

+) Annales de Chimie et de Physique &c, T. 
XXI, p. 59. 
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för dem uppåt till dess luftströmens ha- 
stighet och tyngden hos blåsorna hålla 
hvarandra jemvigt. För att bevisa det- 
ta, säger han, låt oss blåsa ut en såpkula 
inuti vårt boningsrum; kulan må blifva 
så tunn som heldst, hon faller så snart 
hon släpt pipan; men göra vi samma för- 
sök i fria luften, så stiger hon, förd af 
den uppåtstigande luftströmen, och hon 
torrkar vanligen ut och går sönder innan 
man märker tecken till hennes fall. Den- 
na förklaring är väl till en del antaglig, 
men om ej ett lufttomt rum skall upp- 
stå vid jordytan, så måste nedåt gående 
strömar af kallare luft ersätta de "uppåt 
gående varma, och ehuru den tiden af 
året, då i vårt climat inga sådana St 
mar af varmare luft kusna antagas uppgå 
från jordytan, de flesta dagarna" äro kla- 
ra så inträffar dock störd]. alt skyarna 
bäras öfver oss hela veckor isender, utan 
att nederbörd eller klar himmel inträffar. 
Då den af GArLussac anförda orsaken så 
betydligt varierar emellan dag och natt, 

samt emellan vinter och sommar, fastän 

skyarna lika bäras öfver oss vid alla des- 
sa afvexlingar, så torde den icke vara 
hufvudörsaken till skyarnes bärande. Det 
är dock troligt att, i ett absolut lugn, sky- 
arne skulle efter hand nedfalla, så fort de 
bildas, utan att kunna bäras, och att så- 
ledes GaAr-Lussac har fullkomligt rätt deri, 
att en rörelse i luften är det moment, 
som motväger luftblåsornas tyngd; den 
som på höga berg iagttagit skyarnes van- 
dring omkring sig, har sett huru de be= 
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ständigt bero af luftens rörelser, och få 
minuters uppmärksamhet på skyarna of- 
ver oss, visar deras beständiga rörelse. 
Men orsåken till denna rörelse måtte ej 
vara endast den som GaY-Lussac anfört, 
utan den måste sammanhänga med de 
omständigheter som frambringat, under 
åverkan af de regelbundnaste grundorsa- 
ker, den outgrundligaste oregelbundenhet 
i almospherens förhållande, och som vi så 

länge med mödosamma och noggranna me- 
”teorologiska observationer alltid- lika för- 
gäfves efterforskat. FRresweL har försökt 7) 
att härleda denna upphängning af skyar- 
ne från den omständighet, att, då de från 
öfre sidan bestrålas af solen och från den 
nedre emottaga värme-strålar från jorden, 
så uppkommer i skyarnes massa en hö- 
gre temperatur, än i den ofvanom och 
nedom varande klara luften, hvarigenom 

den luft som står inuti molnet, d. ä. som 
omger dunstblåsorna, blir mera utvidgad 

och måste således beständigt sträfva att 
flyta upp ur molnet och ersättas af kal- 
lare, som åter på lika sätt uppvärmes, och 
genom denna på stället underhållna luft- 
ström bäras dunstblåsorna. 

Det färgande ämne Henrmezstävt fun-, Det 
nit i luften öfver Östersjö-vattnet (föreg. rgngts 
Årsb. p. 68) har gifvit anledning till fle-Östersjö 
ra forskningar i detta ämne af Prarr, Vos NE 
GEL och Kniäcer, af hvilka det synes helt 
och hållet härröra från en ringa qvantitet 

”) Annales de Chimie et de Physique &c. T. 
XXI p. 263. 
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saltsyrade salter, som föras af luften 
och då de komma 1 contact med ett silf- 
versalt, grumla det; hvarefter ljuset ger 

den violelta eller röda färgen. PFarF ") 

har dervid visat att om. vattenångor le- 
das genom upplösningar af salpetersyrad 
silfveroxid, eller saltsyrad guldoxid, så 
utvecklas syrgaz och vätskan mörknar till 
färgen. Detta inträffar likväl icke förr än 

den blifvit kokhet, hvarvid PrarF således 

bevisat, att i detta fall en högre tempe- 
ratur verkar detsamma som ljuset, lika- 

som Gary Lussaåc och Turnarp längesedan 

visat det med vextfärgors blekning. .Vo- 
GEL ") fann vid de försök, han, 1 ända- 
mål af en lika beskaffad pröfning, anställ- 
de på Canalen, kring stränderna vid Diep- 
pe, att sjöluften innehöll så litet kolsyra 
att den knappast grumlade barytvatten > 
då den deremot på land frambragte den- 
na verkan i hög grad. Vocer fann vida- 
re att hvilket på jorden förekommande 
vatten som heldst, ur källor, floder, bäc- 
kar, ger, då det destilleras, vatten, som, 
blandadt med salpetersyrad silfveroxid, fär- 
gar sig vinrödt i solljuset.  Kriäcrers för- 
sök = synas deremot understödja Herme= 
stÄpTs mening att något eget 1 hafsluften 
åstadkommer silfversaltets färgning utan 
ljusets åtkomst. — Utan att på något sätt 

:) Neues Journal för Chemie und Physik vor 
ScawWeiccErR und Mrinecke N. EK. B. 6 p. 68. 
samt p. 325 och 329. 

225) GILBERTS Annaler B. 12 s. 277. 
v::) Neues Journal fär Chemie und Physik &ce. 
BIOS IYG: 
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vilja försöka att slita denna tvist, skall 
jag endast med få ord nämna om ett för- 
sök, som händelsen tillåtit mig att göra i 
samma ämne. Jag seglade under förle- 
den sommar, de sista dagarna af Junil 
från Ystad till Stralsund. Vinden tvinga- 
de oss att gå omkring Rugen och på ett 
afstånd af ungefär en mil från land; mot 
aftonen af en mulen dag, upplöste jag li- 
tet salpetersyradt Sillen i destlleradt vat- 
ten och ställde blandningen i elt öppet 
glas på däck. Det blef om få ögonblick 
svagt rödt i ytan af vätskan och detta 

sträckte sig småningom ned, så att vät- 
skan slutligen blef svagt violett ända ige- 
nom, samt tillika litet oklar, ehuru fäll- 
ningen ej afskiljdes. Här var således färg- 
ningen, ej fällning, det phenomen som 

först och tydligast inträffade. Att sjöluf- 
ten håller salter är onekligt; den allmän- 
na erfarenheten, att rappningen på stenhus 
ofta måste omlagas på de sidor som vel- 
ta åt saltsjösidan, är allmänt bärledd deri- 
från, och stormar medförande” salt från 

hafssidan äro ej alldeles sällsamma. Härvid 
är likväl icke saltet såsom mau af VOoGELS 
och Knicers försök skulle kunna sluta, i gaz- 
form eller förflygtigadt i stöd af en mär kör 

tension till afdansthing med ångorna af val- 

net, utan saltet uppkommer deri endast 

vid häftug blåst, då vågorna krusa sin yta 
och tuscnatals fina droppar. uppstänkas i 
luften, som: fattade af vinden uttorka och 

lemna vattnets fasta ämnen i det finaste 
damm, följande luftströmmen; men hvad 
hafsvattnet af organiska ämnen håller upp- 
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löst stannar med saltdammet och båda 
förenade kunna frambringa i samma ögon= 
blick fällning och reudcetion till violett färg. 
Vore detta orsaken till det observerade 
phenomenet, så skulle fällning och färg 
tilltaga efterhand. Detta inträffade likväl 
icke i mitt försök. Den första halftimen 
hade fullbordat verkan, och den blef på 
24 timmar ej annorlunda. Jag anser det- 
ta ämne ännu ej aftdeles afgjordt. Det 
vore möjligt att det luktande ämnet i hafs- 
vattnet, som härrörer af de deri förstör«- 

da organiska kroppar, och hvilket vatt- 
net oupphörligt afbördar sig åtluften, för 
att der sönderdelas, deltager i detta phe- 
nomen. 

Källvat- H. Davy har undersökt det ämne, 
tem förse afsätter sig ur de varma baden vid 
ut ej be- 
kantabe-Lucca, och funnit det vara en förening 
REN jernoxid och kiseljord i förhållande un- 

elar . o . 

deraf. gefär = 4:3. I vattnet innehålles jernet 
i form af oxidul, så att det ej färgas af 
galläple, förr än det syrsättes 1 luften. 
Davy anser vattnet innehålla ett jernoxi- 
dulsilicat, och att kiseljorden i egenskap 
af syra är lösningsmedel för jernet +). 
Om detta vatten innehåller kolsyra ser 
man "ej af denna uppgift. I den ovänta= 
de händelse att vattnet skulle hålla jern 
utan kolsyra vore visserligen denna fram= 
ställning utan all invändning; men i alla 
kolsyrehaltiga jernhaltiga vatten fälles, vid 
oxidering i luften, ett jernoxid-silicat, eme- 

;) Annales de Chimie et de Physique &c. T. 
XIX ps 194, 
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dan kolsyran släpper jernozxiden, som föra 
enar sig med den upplösta kiseljorden och 
fälles Hermed. 

Vid en undersökning. af Carlsbads 
vatten, samt några andra miner alvatter från 
Böhmen 7), hvilka jag förleden höst haft 
tillfälle att anställa, har jag i dessa vatten 
funnit beståndsdelar, hvilka förut undgått 
dem som sysselsatt sig med deras analys. 
Carlsbads vatten afsätter en stråligt kri- 
stallinisk kalksten, utan tecken till spa- 
tighet. Då denne bebandlas för blåsrör, 
faller den sönder såsom Arragonit; jag slöt 
deraf att: den innehåller kolsyrad stron= 
tianjord , hvilken jag ock fann deri, äfven 
som i sjelfva vattnet. . Jag fann denna 
jordart äfven i vattnet Ar Königswart;, 
I Blläget några mil från Carlsbad. Då jag 
upplöste de ur vattnet afsatta jordarter i 
salpetersyra och afdunstade den sura lös- 
ningen i ett platinakärl med ett öfverlagdt 
urglas, fann jag detta glas, efter massans in- 
torrkning, bära märken af flusspatssyras 
åverkan, hvarföre jag sökte denna äfven 
i sprudelsten, der den med största lätthet 
framletades. Denna halt af flusspatssyra 
måste hafva varit bunden vid kalk, eme- 
dan den fällde sig med den kolsyrade kal- 
ken under afdunstning. Då flusspalssyra 
i mineralriket sällan förekommer utan att 
vara åtföljd af pbosphorsyra, så sökte jag 
äfven denna syra, och fann att valtnet 

- 4) Undersökning af mineralvatten från Carlsbad, 
Töplitz och Königswart i Böhmen; 1 K. V. 
Ac. Handl. 1822, 1 H, s. 139 och 2 H.s. 195. 
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hade innehållit, ej allenast phosphorsyrad 
kalk utan också pbosphorsyrad lerjord. 
Desse voro alla upplöste af vattnets fria 
kolsyra, men den flusspatssyrade kalken 
behöfde dessutom närvaro af en viss por- 
tion kolsyradt natron för att UPPE AS 
Derföre fanns den troligen också icke i 
något annat af de valten jag undersökte, 
emedan halten af alkali 1 dem var så rin- 
ga. Men de phosphorsyrade salterna fun- 
nos ej allenast i alla dessa vatten utan 
jag fann dem äfven i tuff och ockra afsatt 
ur vattnen vid MontDore och Clermonti 
Frankrike. Dessa förut i vatten icke fun- 
na ämnen ingrediera 1 de valten jag un- 
dersökt 1 ganska små qvantiteter. Jag skall 
längre fram 1 geologiskt hänseende åter- 
komma till dessa källors vatten. 

Vid detta tillfälle lärde jag, af ett 
misslyckadt försök att, från gifna data, be- 
räkna kolsyregazhalten i det värmalCarlsi 
badervattnet,' att man, vid läran om ga- 

zers förening med vatten, öfversett en gan- 

ska väsendtlig punkt, som i synnerhet vid 

högre temperaturer blir af märkligt infly- 
tande, nemligen valtnets capacitet för sin 
egen gaz3; all om t. ex. valtens capacitet 

för kolsyregas vid +109 är fullt bekant, 
så kan man deraf icke beräkna vattnets 
capacitet för kolsyregaz vid t. ex. +75”, 
med äntagande af den regeln, att vattnet 

upplager samma volum af gazen vid alla 
serskilta temperaturer och pressioner, då 
gazens volum mätes vid samma tempera- 
tur och pression som vattnets, såsom det 

hit- 
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hittills följt af DALtons och bDE SAUSSURES 
försök. Orsaken härtill är, att vattnets 
egen tension förvandlar den gaz, som kom- 
mer dermed i beröring, till en blandad 
gaz; då tensionen ökes med temperatu- 
ren, så förändras med det samma pro- 
portionerne af den blandade gazen, och 
ju större qvantitet vattengas som inblan- 
das, i ju större förhållanden aftager vät- 
skans capacitet för den andra, d. ä. här 
för kolsyregazen. 

I Provincen Voghera i Piemont fram- 
bryter vid byn Sales, ett gulagtigt, gan- 
ska salt vatten, af 1.0502 e. vigt. Det 
innehåller kolsyra och, efter Romano's och 
Vorras försök, ända till 3 procent för- 
nämligast koksalt, jemte saltsyrade jord- 
arter och litet jern. Det har med för- 
mån nyttjats emot: den i bergiga länder 
vanliga sjukdomen, struma, goitre, hvil- 
ket gaf anledning att söka iod deri. 
ÅNGELINL' Pharmaceuticus i Voghera, har 

funnit att det, efter afdunstning till en 
viss grad, ger det bekanta profvet med 
stärkelse, som blånar deri, och att man af 
det torra saltet kan erhålla spår af iod- 
gaz. Iod skall här vara i form af iod- 
syradt kali Ciodbundet kalium) 7). Jag 
har anfört detta oväntade resultat för den 
uppmärksamhet det förtjenar, under det 
jag anser mig böra tillägga, att det ej kan 
anses för säkert, förr än det blifvit ytter- 
ligare bekräftadt. 

4) Neues Journal fär Chemie und Physik åre. 
SEC. B: 6 8. MG 

KV. A. Ärsb. 1822. G 
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I föregående Årsberättelse (sid. 85Y 
anfördes att FaAraDoay lyckats att förena iod 
med kolbundet väte i maximum C(oljbil- 
dande gaz); men att proportionerne af 
dess beståndsdelar ännu ej blifvit utrönte. 
Detta har sedan skett "). Föreningen har 
blifvit i ångform ledd öfver glödande me=. 
tallisk koppar och gaf 0.413 gran oljbil- 
dande gaz (1.37 engl. cub. tum) samt 
3.557 gr. iod, förenad med kopparen, Des- 

sa vigter förhålla sig så, att en volum iod 
förenat sig med 2 volumer oljbildande gaz, 

Törenin= SErRuULLAS "") har. upptäckt en annan 

gar af förening emellan samma kroppar. Man 
" upplöser iod 1 alkohol af 0.833 till full 

mättning. Man införer derefter med för- 
sigtighet små stycken af kalium, det ena 
efter det andra, och när vätskan blir färg- 
lös tillsätter man intet mer kalium. (Man 
kan i stället för kalium nyttja kaliumhaltig 

 antimon såsom mindre dyr). Den färglösa 
vätskan blandas med vatten, hvaraf den 
fälles och man erhåller en blekgul fäll- 
ning, som tvältas väl med valten, utpres- 

sas, samt upplöses sedan i alkohol och 
lösningen lemnas till frivillig afdunstning. 
Man erhåller föreningen då 1 små svafz 
velgula kristallfjäll. Den är len för kän- 
seln, skör, luktar aromatiskt, då den gni- 
des emellan fingrarna och har, upplöst i 
spiritus, en sötagtig smak. Den decompo- 
neras lätt af värme. Upphettad på ett 

+) Journal of Science. Litterature and the Arts &c. 
DTS: På 420. 

4) Annales de Chimie et de Physique T.XXp.163. 
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papper, förflyger iod och lemnar kol, och 
detta vid en temperatur, som ännu ej 
kolar papperet. Den skall ock kunna fås 
i ringa qvantitet då iod och vattenångor 
samfält ledas öfver glödande kol. Pro- 
portionen emellan dess beståndsdelar är 
icke utrönt. 

Sedan vi-funnit att svaflet, vid sin 
förening med alkali, likasom man länge 
påstålt om chlor och iod, betraktade så- 
som enkla kroppar, syrsälter sig till syra 
på bekostnad af en del af alkalit, för att 
med den reducerade delen frambringa en 
svafvelbunden metall, så har man också 
förmodat att cyanogen, då det upplöses af 
en alkalisk vätska, skulle förvandla en del 
af alkalit till en cyanur af alkalits radical 
Ceyanmetall) och att en annan del af cy- 
anogen skulle förenas med alkalits syre 
till en egen syra, i sitt sätt att bildas 
analog med syrsatt saltsyra. WöHrer 7) 
har gjort detta änme till föremål för en 
undersökning, genom hvilken bildningen 
af en sådan cyansyra blifvit ådagalagd. 
Redan VauQuerin hade iakttagit salter, i 
hvilka han förmodade denna syras när- 
varo. Det som hufvudsakligast hindrar 
att igenkänna dess bildning, är den sam- 
tidiga förstöring cyanogen undergår, hvar- 
vid vätskan svartnar och ett qväfhaltigt 
kol afsättes. "Wöurer ledde cyanogengaz 
in i barytvatten, blandadt med barythy- 
drat. Vätskan blef först gul, sedan mörk- 
brun, afsatte qväfbaltigt kol och antog 

1 

”) Girperts Annalen N, F. B. 11, s. 95. 

Cyan- 
syra. 
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lukt af blåsyra (hydrocyansyra). För att 
sönderdela barium-cyanuren (blåsyrad ba- 
ryt), inleddes en ström af kolsyregaz, den 
bruna vätskan silades och koktes till för- 
jagande af blåsyran, hvarvid ännn en por- 
tion brunfärgad kolsyrad baryt afsattes. 
Vid afdunstning lemnade vätskan ett salt 
i hvita sidenglänsande nålar, smittadt af 
kolsyrad baryt och qväfhaltigt kol, som 
tillika afsattes. Då desse kristaller åter 
upplöstes och afdunstades till kristallisa- 
tion, fick man samma förening, hvilken 
således var en följd af saltets frivilliga 

sönderdelning. ; 

Detta salis upplösning ger icke blått 
med jernsalter, och om det sönderdelas 
med en syra, så utvecklas straxt en sur 
lukt, som liknar den rena ättiksyrans. Ge- 
nom dubbel decomposition erhölls deraf 
kali, natron och ammoniaksalter, som alla 
kristalliserade. Barytsaltets upplösning fäl-. 
ler salter af qvicksilfver-oxidul, silfver- 
oxid och blyoxid med hvit, samt koppar- 
oxidsalter med grönbrun färg. Jern- och 
tennsalter samt sublimatlösning fällas deraf 
icke. Dessa föreningar synas således till- 
höra en egen syra, cyransyrra, 1 hvilken 
WoöuHtLEr funnit kolet och qväfvet i sam- 
ma inbördes förhållande som i cyanogen, 
och hvaraf det således är troligt att den 
består af cyanogen och syre, såsom theo- 
rien af dess bildning förutsätter. Cyan- 
syrad qvicksilfver- oxidul och silfver-oxid 
gifva sin syra, då de lindrigt upphettas, 
den 'har en ytterst stickande sur lukt, då- 
den är svag, lik ättiksyra, men då den 
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"är starkare, mer lik svafvelsyrlighet, rod- 
nar lakmuspapperet starkt och för bestän- 
digt, och ger hvita moln med ammoniak. 
Dervid bildas hvarken vatten eller am- 
moniak. Upphettas dessa salter ända till 
slutad sönderdelning, så lemna de kol, 
hvilket bevisar att saltet ej har syre nog 
för att förbyta hela cyanhalten i kolsyre- ” 
gaz och qväfgaz. Detta ser man vidare 
deraf, att de detonera med syrsatt saltsy- 
radt kali. Cyansyrade alkalier sönderde- 
las blott till en del, då de i fast form 
upphettas till glödgning, och denna sön- 
derdelning synes härröra af vatten, och 
upphör då detta är förflygtigadt, ty cy- 
ansyran ensam med vatten, sönderdelas 
genast i kolsyra och ammoniak, och kan 
således aldrig på våta vägen erhållas iso- 
Jerad. | 

I en sednare Afhandling har Wönrer 
visat ") att Cyansyra kan på flera sält er- 
hållas förenad med baser. — a) Om urin- 
syrad qvicksilfver-oxid destilleras och ga- 
zerna uppfångas i en blandning af baryt- 
hydrat och vatten. Man får då en upp- 
lösning, som innehåller cyansyrad baryt 
och cyanbarium, hvilket sistnämnda sön- 
derdelas med kolsyregaz, vätskan afdun- 
stas lindrigt, silas och den cyansyrade 
baryten utfälles med alkohol, emedan den 
under fortsatt afdunstning oupphörligt sön- 
derdelas. hb) Letes cyangaz öfver glödan- 
de kolsyradt kali, så smälter detta om en 
stund, och blir, under utveckling af kol- 

") På anförde ställe, B. 13, p. 157. 
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syregaz, gult. Efter afsvalning stelnar det 
till en ljusgul massa, som är en bland- 
ning af cyankaliuni, samt cyansyradt och 
kolsyradt kali. Saltet pulvriseras och ko- 
kas med alkohol, som upplöser det cyan- 
syrade saltet och lemnar de andra. Un- 
der afkylning fäller sig det upplösta i kri- 
stalliniska blad. Samma resultat erhålles 
om man smälter tillsamman kolsyradt kali 
och cyanqvicksilfver. c) Då 12.7. d. cy- 
anqvicksilfver, blandadt med 2 d. salpe- 
ter i små portioner i sender förpuffas i 
en degel. d) Då 4 d. finrifvet blodluts- 
salt C(dubbel-cyanur af jern och kalium) 
noga blandas med 3 d. salpeter och för- 
puffas, i små portioner i sender. Massan 
ger en hvit rök, som condenseras på kalla 
kroppar, hvilken är, till det mesta, cyansy- 
radt kali. e) Då blodkol i öfverskott af- 
brännes med salpeter. — Alla dessa brän- 
da massor behandlas med kokhet alkohol, 
på nyss anförda sätt, och det anskjutna 

saltet renas genom förnyad upplösning i 
alkohol. Af blodkolet får man detta salt 
på det minst kostsamma sätt. Af blod- 
lutsaltet har Wöurer erhållit 20 procent 
rent cyansyradt kali. Cransrradt kali an- 

skjuter ur alkohol-upplösningen 1 blad, 
som likna dem af syrsatt saltsyradt kali 
och smakar likt salpeter, förändras icke 
i luften, är föga lösligt i kall alkohol, men 
ganska Jlättlöst i vatten. Sönderdelas eji 
smältning, äfven icke i sträng och fortsatt 
glödgning, om luften afhålles. Tillkommer 
vatten, så utvecklas ammoniak i mängd. Ut- 
spädda syror utveckla derur en liten por- 
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tion cyansyra, med dess egna lukt, det 
mesta förvandlas till ammoniak och kol- 
syra; med concentrer ad svafvelsyra förstö- 
res cyansyran alldeles. Upphettas detta salts 
lösning i valten, så förstöres det; kolsy- 
rad tam olak afdunstar och kolsyradt kali 
återstår. Detsamma sker vid afdunstning 
utan tillbjelp af värme. Smält med svaf- 
vel ger det sulfo-cyanur af kalium, svaf- 
velbundet kalium och svafvelsyradt kali. 
Cransrrad silfveroxid är ett hvitt olös- 
ligt pulver. Löses i ammoniak och an- 
skjuter ur denna lösning 1 stora bladiga 
kristaller, som i luften ' GAR sitt ölet 
skott på ammoniak. Upphettadt i retort 
svartnar detta salt, afbrinner svagt och 
ger derefter en portion odecomponerad 
cyanogene, tll bevis alt både silfveroxi- 

dens och syrans syre äro otillräckliga till 
kolets syrsättning i syran, Cyansyr ad bly- 
"oxid samlar sig till en hvit kristallinisk 
fällning, lik saltsyrad blyoxid; är något 
löslig i kokhett vatten, Caustikt kali af- 
skiljer derur ett rödagtigt gult, ej under- 
sökt, kristalliniskt pulver. I täpptla kärl 

smälter det och blir rödt. Efter afsval- 
ning ger den ett ljusgrönt pulver; kali 
dermed digereradt lemnar metalliskt bly. 
Brinner om det påtändes i luften, gnist- 
rar och afsätter metalliskt bly. 100 d. af 
detta sålt, gåfvo 105 d. svafvelsyrad bly- 
oxid, som innehålla 77.24 d. blyoxid. 
(Wönren anförer af: missräkning 795. -P.Cs 
Genom ett mindre fullkomligt försök be- 
slämmer WoönHrERr cyansyran, att vara sam- 

mansatt af 2 volumer kol, 2 vol. qväfgaz 
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och en vol. syrgaz (=C?NO, efter en åsigt 
af qväfvets natur, och =C?Az?>O, efter 
den andra), hvilket i procent gör 

Kol ve 30204 
Qväfve «> 41.177 
Syre . . 23.520. 

Det fordras således, för att förvandla ko- 
let till kolsyra på vattnets bekostnad, än- 
nu 3 volumer syrgas, hvarvid 6 vol. vät- 
gas utvecklas, hvilka med de 2 vol. qväf- 
gaz gifva ammoniak, och 2 vol; kolsyre- 
gas samt 4 vol. ammoniakgaz bildas. Be- 
räknar man derefter de cyansyrade salter- 
nes sammansättning, med antagande att 
blysaltes analys är en approximation, så 
skulle cyansyrad blyoxid bestå af 76.52 
d. blyoxid och 23.48 d. cyansyra, hvari 
basens syre är lika med syrans, och for- 
meln för ett cyansyradt salts sammansätt= 
ning blir, då basen antages hålla 2 at. syre, 

och R betyder radicalen, =R+2C?Az20 

eller RCy2?. : 
'Xantho- Professor ZzeisE, i Köpenhamn, har 

gene. upptäckt ett nytt slag af föreningar "), 
hörande till samma klass af kroppar, som 
cyanurer, och sulfo-cyanurer, och har 
kallat den kropp, som deri är förenad 
med metallerna, Xanthogéeéne, (af Greki- 
ska ordet Xanthos, gul), emedan dess för- 
eningar med en stor del metaller äro gu- 
la. Han har ännu ej kunnat framställa 

+) Xanthogensyren med nogle af dens Producter 
og Foreninger, af D:r W. C. Zeise. Kjöbenb. 
1822, och i Annales de Chimie et de Phy- 
sique 'T. XKXI, p. 160. 
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Kanthogéne i isolerad form, men dess för- 
eningar med åtskilliga metaller har han 
undersökt. Afvenså är det ej undersökt i 
hvilket förhållande kol och svafvel deri 
finnas förenade, samt om väte utgör en 
väsendtlig beståndsdel af denna kropp. 
Xanthogenbundet kälium, (kalium-xanthur, 
Hydroxanthsyradt kali) fås på följande sätt: 
1 del rent kalihydrat upplöses i 12 delar 
alkohol af 0.8 eg. vigt, och dertill sättes 
genast rent svafvelbundet kol i små por- 
tioner och omskakas, till dess att vätskan 
ej mer reagerar för alkali, hvarefter vät- 
skan långsamt afsvalas till fryspunkten el- 
ler derunder, då ett hvitt salt anskjuter i 
nålar, som är xanthogenbundet kalium. 
Saltet uttages och pressas emellan tryck- 
papper. Den återstående vätskan blandas 
med vatten, som afskiljer litet i öfver- 
skott tillsatt svafvelbundet kol, hvarefter 
den afdunstas på ett flatt kärl vid ganska 
lindrig värma eller helst i vacuum öfver 
svafvelsyra och ger nu ny portion af det- 
ta salt. Denna förening är färglös och 
bar glans af perlemor. Kristallerna bilda, 
vid långsam afkylning, långa nålar. Luf- 
ten synes något verka derpå, emedan det 
om någon tid drager i gult. Det har en 
svag egen lukt, smakar kylande, obehag- 
ligt och något svafvelartadt; fuktas icke i 
luften; löses lätt och hastigt i vatten, Lös- 

ningen är färglös, men concentrerad drar 
den i gult, sönderdelas i luften efter hand, 
blir mjölkig och innehåller svafvelsyrlig- 
het eller ock svaflets första syra; fläckar 
huden gul. Af alkohol löses det trögare 
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än af vatten, och ännu trögare af ether, 
som fäller det tillen del ur alkoholu. Af 
petroleum löses det ej. Efflorescerar ger- 
na, särdeles ur lösningen i alkohol. Vät- 
skan kan kokas i en retort, utan att be- 
tydligen sönderdelas, men har den öfver- 

skott på kali, så finner man den snart in- 

nehålla hepar. Xanthogenbundet Natrium 
fås då natronhydrat behandlas på ett ana- 
logt sätt. Föreningen är svagt deliquescent. 
Xanthögenbundet ammoniium skall fås på 
lika sätt, men presenterar så utmärkta phe- 
nomen, att ZEisE ämnat göra dem till fö- 
remål för en särskildt afbandling. - För- 
eningar med barium, calcium och stronti- 
um fås då dessas kolsyrade salter upplö- 
sas af hydroxanthsyra.  Zink-, bly- och 
gvicksilfveroxid-salter fällas af xanthogen- 
kalium: med hvit färg, kopparoxid-salter 
med en skön gul, antimon-, tenn-, wvis- 
mut- och silfveroxid-salter samt gvicksilf- 
weroxidul-salter fällas med en gulaktig 
färg; de tvenne sistnämnda af dessa be- 
gynna snart att af sig sjelfve sönderdelas 
och blifva svarta. ZzEiseE har-särskildt och 
med utförlighet undersökt de föreningar 
af xanthogene med koppar, zink och qvick- 
silfver, som svara emot dessa metallers 
oxider och som hålla 2 at. xanthogene 
Xanthogenbundet väte (hydroxanthsyra 7) 

+) Prof. Zerse kallar denna förening Xazntho- 
gensyra, emedan han anser tillägget af vä- 
tets namn onödigt, då ingen förening af xan- 
thogene med syre är känd. Då emedlertid 
theorien förutsätter en sådan syras möjlighet, 
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fås då man i ett högt och smalt glas öf- 
vergjuter xanthogenbundet kalium med svaf- 
velsyra, utspädd med 4 till 3 gånger sin 
volum vatten, hvarvid bydroxanthsyran 
ger en mjölkig blandning, som, så snart 

saltet är försvunnet, utspädes med 3 ull. 
4 gånger sin volum vatten, som i små 

portioner i sender tillsättes. Ändamålet 

är att med vattnet hindra svafvelsyrans 
åverkan, utan att hindra den nya syran 
alt samlas i en enda massa; emedan om 
den skulle afskiljas ur en utspädd lösning 
så decomponeras den innan hon hinner 
samlas. Så snart syran afsatt sig, tillsät- 
tas 50 å 60 gånger vätskans volum vat- 
ten, hvilket afhälles då det klarnat, och 
nytt tillsättes , hvarmed fortfares tills all 
vidhängande svafvelsyra är afskiljd. Den- 
na syra har följande egenskaper: Den ser 
ut som en färglös olja och behåller sig 
flytande i luftens vanliga temperatur, sjun- 
ker i vatten och är olöslig deri. I luften 
sönderdelas den genast och betäcker sig 
med en hvit skorpa. Detsamma sker äf- 
ven då den är spridd i vatten, om detta 
är lufthaltigt, men mindre lätt sedan sy- 
ran samlat sig i en massa. Den smakar 
först surt, men efterråt starkt sammandra- 
gande och bittert. Lackmuspapperet rod- 
nar deraf först och blir sedan blekgult. 

och vi hafva nyss sett en cyansyras tillva- 
relse, så måste det vara orätt att anticipe- 
ra ett negatift resultat, emedan man alltid 
risquerar att få lof aut förändra namnet. Jag 
har derföre häri trott mig ej böra följa Prof. 
ZLEISE. 
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I grannskapet af en brinnande kropp tän- 
des den lätt och brinner med utveckling 
af svafvelsyrlighet. Upphettad för sig i 
destillations-kärl ger den, ännu innan den 
nått + 1002, svafvelbundet kol och en 
brännbar ännu ej undersökt gazart. Med 
saltbaser ger den xanthogenbundna metal- 
ler "), och utdrifver kolsyran på våta vä- 
gen ur «<olsyrade salter. För att bevisa 
vätets närvaro i denna syra, behandlades 
den med en blandning af iod och vatten, 
hvarvid iodbundet väte C(iodsyra, hydri- 
odsyra) erhölls, och en gulaktig ogenom- 
skinlig oljlik kropp erhölls. Denne erhölls 
äfven då xanthogenkalium behandlades med 
iod. Om, på det sätt ZeisE förmodat, 
bildningen af hydriodsyra i vätskan be- 
visar närvaro af väte i syran, så var den- 
na oleaginösa kropp vätefritt xanthogéne 
och' synes hafva förtjent en större upp- 
märksamhet, än ZzrisE skänkt den. Inne- 
håller den åter xanthogénes beståndsdelar 
i ett förändradt förhållande, så bevisar 
bildningen af hydriodsyra endast att vat-' 
ten blifvit sönderdeladt. — De xanthogén- 
bundna metallernes sönderdelning vid de- 
stillation på torra vägen, framställer nå- 
gra intressanta phenomen, som jag här ej 
bör förbigå. Då xanthogenbundet kalium 
upphettas till + 6092, blir det oförändradt; 

42) Den Läsare som häri skulle finna en theore- 
. tisk otydlighet, beder jag att få hänvisa till 
Artikeln Vätesyror pag. LXVI och särdeles 
vätesyrade salter pag. LXXII i andra Upp- 
lagan af 2 Delen af min Lärbok i Kemien. 
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men deröfver upphettadt smälter det, pö- 
ser och ger en olja, som destillerar öfver, 

och mycket gaz. Det smälta är blodrödt 
och behåller sig oförändradt efter afsval- 
ning; upphettas den sedan ännu högre, så 

kommer den ånyo i kokning, blir svart, 
ger mycket olja och föga gaz, och slutli- 
gen återstår en smält svart massa, som 

vid en ännu ej fullt glödande tempera- 
tur icke mera kokar. Under afsvalning 
delar den sig i en öfre svart, icke kri- 
stalliserad massa, och i en undre mörk- 
grå, nästan metalliskt glänsande och kri- 
stalliserad. Har man åter upphettat den 
till full. glödgning så fås intet mer af det 
kristalliserade. Gazen har en stark obe- 
haglig löklukt, och meddelar den åt de 
alkaliska vätskor hvaraf den uppsupes, och 
förhåller sig till dessa, såsom en blandning 
af kolsyra och svafvelbunden vätgaz; men 
då den med saltsyrad kopparoxid ger en 
ljusbrun fällning, som snart mörknar och 
blir svart, så synes denna gaz kunna vara 
en förening af kol och svafvel, hvilken 
får syre och väte först genom vattnets 
tillkomst. Detta styrkes ytterligare deraf, 
att qvicksilfret ej angripes af gazen, förr 
än vatten tillkommer, hvilket dock alltid 
sker med svafvelbunden vätgaz, samt att 
det xantbogenbundna kalium troligen in- 
nehåller hvarken väte eller syre. Oljan 
kallar han xanthogenolja, den är klar gul- 
aglig, har en stark kryddaktig, något lök- 
lik lukt, en stark, aromatisk, sötagtig smak 
och är flygtig. Tändes lätt, brinner med 
blå låge, utan sot, ger lukt af svafvelsyr- 
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lighet och beslår ett deröfver hållit glas” 
med fugtighet. Den flyter på vatten, lö- 
ses ej deraf men väl af alkohol, rodnar 
ej lakmuspapper och fäller hvarken bly- 
eller kopparsalter. De olika ämnen, som 
efter serskildta temperaturer återstå, 'sy- 
nas vara dubbelsulfureta af kol och kali- 
um 1 olika proportioner, och den sista är 
svafvelbundet kalium (KS6Y blandad med 
kol, sedan det svafvelbundna kolet af het- 
tan blifvit sönderdeladt. 

Säter "Läran om icke metalliska salters be- 
pch de redning, användande och förhållanden har 
vändan- VUNNit Några ické ovigtiga tillägg. Ure har 

de.  vidlyftigt beskrifvit beredningen af syr- 
satt saltsyrlig kalk "Y, sådan den sker i 
stort för linneblekeriernas behof. Man 
upptager gazen i kalkhydrat, hvarmed tråg 
löst fyllas, och ställas öfver hvarandra 
korsvis i en liten kammare af bly, som 
med vattenkitt kan lufttätt tillsmetas, och 
gazen inledes dit från stora spheriska Alem- 
biker, dels af endast bly, dels af tack- 
jerns botten med bröst af bly. Detaljer- 
na häraf kunna icke på detta ställe an- 
föras, utan att upptaga ett alltför betyd- 
ligt rum. Äfvenså tror jag mig böra för= 
bigå Une's analytiska försök på detta äms 
ne, emedan de icke synas mig fullt till- 
förlitliga. i 3 

Iodsy- Iodsyradt kali eller, efter den nyare 
1 åsigten, iodbundet kalium har blifvit ett 
alu. - se kö 

allmänt användt läkemedel emot struma, 

Mö rg of Sciences, Litterature and the Arts 
« 13. Sj Ir 
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och många förslag till economiskt bere- 
dande deraf gifna. Följande föreskrift af 
CairoT ") synes vara den lättaste och 
fördelagtigaste: Man blandar 4 d. iod med 
2 d. rostfri jernfilspån och 20 delar vat- 
ten. Massan omskakas i en glaskolf tills den 
blir färglös, hvilket snart inträffar, hvar- 
efter den afhälles från det olösta jernet 
och fälles sedan med kolsyradt kali, med 
den försigtighet att icke ett öfverskott af 
fällningsmedlet tillsättes ; hvarefter vätskan 
'afdunstas. 

GrouveLnie "") har sysselsatt sig med Basiska 
basiska salpetersyrade salters analys. Nid orrade 
de försök jag 'öfver salpetersyrans före- salter. 
ningar, med baser för flera år tillbaka an- 
ställde; hade jag funnit, att basen i dessa 
salter förökades efter multiplerna 2.3 och 
6, men att icke 4 och 5 dervid förekom- 
mo. . GrouvuveLLE har funnit ett zinksalt 
och ett jernsalt, som, efter hans beräk- 
ning, på en atom salpetersyra hålla 4 at. 
basis; men han räknar efter andra vär- 
den än jag; hans resultat "svarar emot 8 
atomer efter mitt beräkningssätt. Jag kan 
ej bestrida verkligheten af så basiska före- 
ningars tillvarelse', men hvarkén har Grovu- 
VELLE's method att bereda dessa förenin- 
gar eller att analysera dem varit utförd 
på ett sådant sätt, att försöken något be- 
visa derom, Han har dessutom analyse- 
rat några basiska sälter af vismutoch qvick- 
silfver, hvilkas tillvarelse är sannolikare, 

”) Journal de pharmacie Oct. 1823 p. 493. 
4) Annales de Chimie et de Physique Ts XIX 

Pp: 137, 
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"men ej derföre bättre bevisad, och de su- 
ra salter han tror sig hafva erhållit af vis- 
mut och af qvicksilfrets båda oxider med 
salpetersyra, der t. ex. 10 atomer basis 

förenas med 11 at. syra eller 4 af den 
förra med 11 af den sednare, visa Wills 
räckligt huru lätt. denne Chemist har gjort 
sig, att med de chemiska proportionerna 
förlika mindre noggrant anställda rön. 

Herr ÅrFfvebson har meddelat en ny 

analys ”) af BoraAx anställd på ett nytt 
sätt, nemligen genom . Boraxsyrans för- 
vandling till äre fluoboricum. Han bar 
deri fr Ale efter ett medeital, 69 borax- 
syra och 31 natron. Om boraxsyran hål- 
ler, efter GAY-Lussacs och TuHEnaArpDs för- 
sök, 33 p.c. syre, så håller hon häri 3 gr. 
basens syre. 

Koksalt Att hos oss, utan att använda allt 
och för dyra materialier, kunna erhålla glas 

berssalt Som innehåller natron "i stället för kali, 

till glas. far länge varit elt stort desideratum, eme- 
dan natronglaset anses vara både chemiskt 
och mekaniskt starkare än kaliglaset. LE 
Gavy har uppgifvit följande meta +) att 
af natronsalter erhålla glas, hvilket skall | 
blifva både ganska lättsmält, art och | 
föga färgadt: koksalt 100 d., i luften sön- | 
derfallen kalk 100 d.,ren kiselsand 140 d., | 
samt från 50 till 200 d. Cefter tillgång) [ 
gammalt glas. Eller ock svafvelsyradt | 

natron | 

| 

| 

+) K. V. A. Handl. 1822. förra Hälften p sal 
+) Neues Journal fir Chemie und Plgsk Sd 

N. R. B. 6. s, 318. 
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natron (Glauberssalt) torrt och vattenfritt 
100 d. kalk 12 d. kolpulver 19 d. sand 

225 d. och gammalt glas från 50 till 200 d. 
Eller också: torrt Glaubersalt 100 d. sön- 
derfallen kalk 226 d. sand 35300 d. och 
gammalt glas från 50 till 200 d. 

Man hår någon tid varit Oviss Om Natron- 
natron kan förenas med svafvelsyra och 2lvn 
lerjord till en egen art Alun, såsom kali 
och ammoniak; men det är nu bevist att 
en 'sådan alun, till sin kristallform full- 
komligt lik den vanliga, kan erhållas, då 
svafvelsyrad lerjord och svafvelsyradt na- 
tron lemnas åt frivillig afdunstning. Den- 
na alun har stor benägenhet att vittra och 
falla till mjöl, och den är vida lösligare i 
vatten än kalialun. Vid + 16? lösa 10 
delar vatten 11 d. af denna alun, då de 
knappt förmå upplösa 1 del af den van- 
liga. Den'har blifvit undersökt af UrE FY 
i England och af Wertiwexr i Tyskland "3. 
Den är sammansatt efter samma formel 
som kalialun, med den skillnad, att vatt- 
net i natron-alun synes hålla 26 gånger 
natronets syre, då det i kalialun båller 
endast 24. Formeln för dess samman- 

sättning är då NaS? + 2AIS3 + 52 Aq, 
eller i procentisk sammansättning: 

”) Journal of Sciences, Litterature and the Arts 
B. 13 Pp. 277 

44) Giuserts Annalen. N. F. B. 17 s. 185. 
KVA Arb, 1822, 7 

il 
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efter Urrs analye efter räkning 

Svafvelsyra 34.00 IJG20h ridtiva NS 
Lerjord +. . 10.75 10.78 SE 
Natron . . 6.48 6.56” grant I 
Vatten =. . 40.00 49.04 — teter 26 

100.23 100.00 

Man skulle häraf kunna sluta, att de till- 
komna 4 atomerna vatten bidragit att gif- 
va åt natronsaltet samma kristallfigur, som 
kalisaltet, då, så vidt man nu vet, kali 
och natron ej äro isomorpha baser. 

Phos- WotrasTton införde, såsom ett tjenligt 

I än reactionsmedel för talkjord, att blanda den- 
mö jords upplösning med phosphorsyradt 

natron, och att sedan göra lösningen ba- 

sisk med kolsyrad ammoniak, hvarvid phos- 
phorsyrad ammoniaktalk bildas och faller. 
Han har sedan visat, alt om lösningen hål- 

ler ganska litet talkjord, så att fällning ej 
genast visar sig, så inträffar den om man 
rör vid insidan af glaskärlet med ett glas- 
rör, hvilket då lemnar hvita repor af phos- 
phorsyrad ammoniaktalk, som afskiljes: 
en egenskap som detta salt har gemen- 

sam med alla kristalliniska fällningar, som 
hålla på att bilda sig. Murray införde 
bruket af detta fällningsmedel vid analy- 
ser af mineralvatten och bestämde det 
glödgade saltets halt af talkjord till 40 
procent. STRoOMEIER har sedan temmeli- 
gen allmänt användt det för samma än- 
damål, med antagande af lika talk- 
jordshalt. LinpserGsson har, i KK. V; Ac. 
Handl; för 1819:ps 37, gifvit en-analysaf 
detta salt, som likväl icke öfverensstäm- 
mer med den antagna talkjordshalten, eme- 
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dan Linpgeressoss efter glödgning håller 
endast 26,42 p. c. talkjord. Detta salt var 
likvälicke, såsom WorrAsTtons, basiskt, utan 
neutralt, och är således tydligen icke det 
här i fråga varande. Prarr 7) uppger att 
han vid försök att närmare bestämma det- 
ta, fann ända till 29 procent talkjord i 
det glödgade saltet. Rirraurt har sedan 
analyserat detta salt och funnit att det 
glödgadt håller 35.38 p.c. talkjord "=, 
Så många olika resultat i ett åmne af vigt 
för den chemiska analysen, föranledde äf- 
ven mig att undersöka så väl methodens 
användbarhet till talkjordens bestämman- ' 
'de, som qvantiteten af talkjord i det glöd- 
gade saltet, Jag fann dervid att phos- 
phorsyrade salter, då ammoniak i öfver- 
skolt tillsättes, utfälla talkjorden fullkom- 
ligt, så att de ringaste qvantiteter deraf 
på detta sätt kunna framtagas; men att 
dertill fordras ett öfverskott af fällnings- 
medlet i lösningen, och att, så snart fäll- 

ningen på filtrum tvättas och dess öfver- 
skjutande phosphorsyrade ammoniak är 
ullvättad, så begynner fällningen att åter 
upplösa sig 1' det rena valtnet,; och hvar- 
ken tillsats af ammoniak eller af salmiak 
till tvättvattnet hindrar denna upplösning. 
Sätter man då basisk phosphorsyrad am- 
moniak till det genomgående, så fälles det 
på nytt. Man finner deraf lätt huru vid 

”) Handbuch der analytischen Chémie &c. von 
D:r C. HÅ. Prarr. Altona 1822. 2 Th. s. 118. 

4) Annales de Chimie et de Physique &c. T. 
XIX, Pp: 99. 
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ett synthetiskt försök, till utrönande af 
detta salts sammansättning, man kan ge- 
nom förlust af hvad tvältvattnet upplöst, - 
hafva fått en apparent halt af 40 Pp. c. 
talkjord i det glödgade saltet. Jag upp- 
löste 1.167 gr. ren talkjord i saltsyra, och 
fällde den med basisk phosphorsyrad am- 
moniak, som i öfverskott tillsattes. Fäll- 
ningen tvättades väl och gaf glödgadt salt 
3.156 gr. Ur tvättvattnet erhölls, genom 
inkokning till torrhet med kolsyradt kali i 
öfverskott, 0.0235 talkjord, så att det glöd- 
gade saltet höll 36.232 procent, hvilket är 
just den neutrala phosphorsyrade talkjor- 
dens sammansättning. Genom ett särskildt 
försök på en annan portion afsaltet, fann 
jag att det i glödning förlorar 52.62 pro- 
cent. Då jag jemförde dessa data med 
RirfauLTs försök, fanns en särdeles öfver- 
ensstämmelse. HRirraurt hade fått 52:57 i 

glödgnings-förlust, och af 100 d. vatten- 
fri svafvelsyrad talkjord erbållit. 93.353 
af det glödgade phosphorsyrade saltet, 
hvilket beräknadt efter riktigare datum, 

än det hvaraf RirraurTt betjenat sig, ger 
36.43 p- c. talkjord, eller en procent mer 
än RIiFFAULT antagit. RirfAULT har särkildt 
undersökt detta salts ammoniakhalt och, 
med correction af hans calcul, funnit sal- 
tet sammansatt af 

funnit  räknadt 
phosphorsyra 30.667 — 30.12 relativa 9 
talkjord . «. 17.315 — 17.44 = syre- ' 2 
ammoniak +. 13.380 — 14.49 qvanti- 2 
vatten = .- » 38.138 — 37.99  teter 10. 
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Rirraurrt char derjemte undersökt kri- 
stalliserad neutral phosphorsyrad talkjord , 

och funnit den sammansatt af M g P+r4AGq. 

Den decomponeras af kokande vatten, som 
utdrager syra och lemnar ett basiskt salt. 
— Af det föregående finner man, att Linp- 
BERGSSON och PrFrAFF båda undersökt det 
neutrala dubbelsaltet, och att, då STromEi- 

JER vid sina analyser beräknat den phos- 
phorsyrade talkiordens halt af basis till 
40 p. ce, det kan närma sig till sannin- 
gen genom den förlust fällningen lidit i 
tvältlning; men att i alla fall denna me- 
thod till talkjordens bestämmande ej är 
pålitlig. Dauzenav har genomgått de flera 
processerna att afskilja kalk från talk 7) 
och slutar med att finna denmalla osäkra. 
Han ger dock den nyss förkastade ett visst 
företräde. Den med oxalsyrad ammoniak 
riktigt verkstålld, har Jikväl synts mig 
icke, lemna något alt önska, 

Läran om de egentliga metallerna och Metal- 
deras mångfaldiga föreningar är ett gån- ”" 
ska vidsträckt fält för practiskt chemiska 
upptäckter. Den har' också icke saknat 
sina vigtiga bidrag från flera håll. 

Hr Arevenson 5) har lärt oss käpvnaOxysul 

en ej alldeles ny, men genom hans för- fureta. 

sök utvidgad, klass af föreningar cmellan 
en och samma metalls sulfuretum och dess" 
ligsta basiska oxidations-grad, hvilka Hr 
AnrFvenson kallat Oxysulfureta, (oxisulfurer). 

+) Edinburgh Phil. Journal &c-B. så UTRLNSA 
"+) K. Vet. Acad. Handl. för år 1822; sednare 

hälften, p. 427. 
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Vi hafva förut känt blott en enda sådan, 
nemligen hos antimon, crocus och vitrum: 
antimonii. Hr ÅrFvEDson har upptäckt så- 
dana hos mangan, zink och kobolt. De 
erhållas då metallens svafvelsyrade salt, i 
en passande apparat, vid glödgningshetta, 
utsättes för en ström af vätgaz, hvarvid 
vatten och svafvelsyrlighetsgaz utvecklas. 
Så snart dessa icke mera visa sig,är för- 
eningen färdig. Leder man sedan svaf- 
velbunden vätgaz deröfver, så bildas åter 
vatten, och man får metallens vanliga sul- 
furetum. Dessa oxysulfureta bestå af en 
atom oxidul eller oxid med en atom sul- 
furetum. Mangans t. ex. är ljusgrön, lik 
den pulverformiga svafvelbundna mangan, 
och formeln för dess sammansättning är 

Mn + Mn$S?, Då så väl svafvelbunden 
mangan, som svafvelbånden zink, i mine- 
ralriket förekomma med yttre caracterer, 
som afvika från de vanliga svafvelbundna 
metallernas, hvaraf man kallat dem Blen- 
den och förmodat dem innehålla syre, 
har Hr Årfvedoson undersökt dessa natur- 
producter, men funnit dem ej innehålla 
syre, utan vara MnS2? och Zn$S2. Till 
oxysulfurernes class borde kunna få läg- 
gas de föreningar af jern och cerium med 
svafvel och syre 5), som erhållas då dessa 
metallers oxider blandas med svafvel och 
upphettas, till dess att ingen svafvelsyrlig- 
hetsgaz mer utvecklas, och svaflets öfver- 
skott är afdestilleradt vid en temperatur, 

2) Lärboken i Chemien, 2:dra Delens 2:dra Upp- 
laga, p. 634 och 746. 
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som icke får gå till glödgning. — Genom 
behandling af svafvelsyrad jernoxidul, samt 
af svafvelsyrad nickel-oxid, med vätgas, 
erhöll Hr ARrRFVvEDSON andra producter, som 
nedanföre skola omtalas. 

Jernets förmåga, att fästa blåsyranDubbel- 
vid baser, ansågs länge för en denna metall 
ensamt tillkorhmande: egenskap, och PorrET 
och RosBiQueT påstodo, att jernet dervid för- 
enade sig med blåsyrans beståndsdelar till 
en ny syra. Emedlertid visade v. ITTNER , 
att denna egenskap delas med jernet af 
guld, silfver, platina och koppar, hvilkas 
cyanurer (elier jernfria blåsyrade salter) 
upplösas af cyanurerne af kalium m. fl. 
till verkliga dubbla cyanurer eller dubbla 
blåsyrade salter. Denna egenskap har, ge- 
nom LEoPor.p GMELINS undersökning"), bli 
vit utsträckt till palladium, qvicksilfver, 

zink och kobholt, samt, af Wönren, till nic- 
kel. Gmeris har visat ett nytt sätt att 
bereda dubbel-cyanuren med platina. Det 
äldre var, att blanda saltsyrad platinaoxid 
med blodlutsalt och afdunsta till kristalli- 
sation. GmELINs består i att blanda den 
luckra metalliska: platina, som fås af pla- 
tina-salmiak, med lika delar blodlutsalt, 
samt att upphetta blandningen till början- 

de glödgning, men ej högre, hvarvid en 
del af jernet af platinan utjagas, och man 
får en blandning af båda salterna, ur hvars 
mältade varma upplösning i vatten, dub- 
bel-cyanuren af kalium och platina kan 

+) Neues Journal fur Chemie und Physik N. R, 
6 B., sid 230. 

SR 
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fås att anskjuta, bvarefter den genom om- 
kristallisering renas. Den erhålles i nål- 
formiga, stundom långa 4-sidiga sneda pris- 
mer, med vinklar af 83” och 97”, fyrsidigt 
tillspetsade under en vinkel af 1229, Kri- 
stallernes färg är gul, men sedd långs ef- 
ter axis, lifligt blå; vittra i luften och 
blifva blekröda, men behålla dervid ännu 
12.4 p. c. vatten, som först vid en högre 

temperatur bortgår. Dubbel-cyanuren med 
palladium anskjuter i färglösa 4-sidiga pris- 
mer med 72? och 1082 vinklar. Den med 
qvicksilfver kristailiserar i hvita reguliera 
octaédrar. Med zink äfvenså. Med kobolt 
i blekgula, glänsande, genomskinliga 4-si- 
diga sneda prismer med 80? och 100? 
vinklar. Med mangan i brunröda nålar, som 
sönderdelas lätt af-luften. Dess lösning 
är röd och afsätter i luften manganoxid- 
hydrat. Alla dessa dubbel-cyanurer fås, 
då den enkla metall-cyanuren upplöses i 
en lösning af kalium-cyanuren. 

Gmer.ins har dessutom upptäckt en, i 

min tanka, vida intressantare dubbel-cyanur 

än någon af dessa 7"); den erhålles då i 
en upplösning af krista!liseradt blodluts- 
salt inledes chlor (syrsatt saltsyregas), till 
dess att lösningen ej mera fäller jornoxid- 
salter med blå färg. Dertill behöfves ej 
en stor mängd chlor och då försöket sker 
vid eldsljus, märker man lätt när opera- 

tion är slut, deraf att vätskan, som i kan- 

ten först lyser grön, nu blir röd i genom- 
seende mot ljuset. Ett fortsatt inledande 

) På anf, ställe, B, 29; Pp: 325. 
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af chlor, skulle förstöra preparatet. Man 
silar och afdunstar sedan, heldst i ett kärl 
med rakt uppstående höga bräddar, vid 
lindrig värme, hvarvid ett stråligt, glän- 

sande salt erhålles, som skiftar emellan 

gult och rödt. . Detta salt afdrypes, upps 

löses åter och omkristalliseras, hvarvid 
det erhålles i genomskinliga, rubinröda, 
stundom ganska stora kristaller af en in- 
vecklad kristallform. Efter GMELINS ana- 

lys af detta salt, hålla kristallerna intet 
vatten, d. ä. de hålla hvarken väte eller 
syre, och om Cy betyder en atom Cya- 
nogéne, så äro de sammansatte efter föl- 
jande formel: 2FeCy:+3KCy?, d. ä. då 
föreningen i upplöst form betraktas som ett 
blåsyradt salt, så består det af blåsyradt 
kali, förenadt med en qvantitet blåsyrad 
jernoxid, hvars syre är lika med kalits. I 
blodlutssaltet är jernet förenadt med 2 at. 
cyanogéne, och 1 atom jern-cyanur med 
2.at. kalium-cyanur. Det röda saltet brin- 
ner med liflighet och kastar fräsande gni- 
stor af brinnande jern, då fina kristall- 
nålar deraf införas i ljuslågen. I täppta 
kärl afger det litet cyanogen, qväfgas och 
kolbundet jern, och förvandlas till vanligt 
blodlutssalt. GmeErin har funnit att mot- 
svarande lösliga röda salter bildas med 
natron, ammoniak, baryt, kalk o. s. v. 
och att olösliga motsvarande föreningar er- 
hållas genom dubbel decomposition al me- 
tallsalter med kalisaltet. Med blysalt er- 
hölls ett svårlöst, kristalliserande rödt salt. 
Ur detta erhöll han, genom behandling 
med svafvelsyra, en 'röd vätska, som rod- 
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nade lakmuspapper, smakade surt och sam- 
mandragande, hvarur, genom varsam af- 
dunstning, brungula nålformiga kristaller 
erhöllos. Lösningen fällde metallsalter, all- 
deles likt kalisaltet, och gaf ej blott med 
jernoxidsalter, men väl med jernoxidul- 
salter. Det är osäkert om denna förening 
kan betraktas såsom svarande emot den 
så kallade jernhaltiga blåsyran. - Propor- 
tionen emellan jern och cyanogen vore i 
båda densamma, nemligen på 1 atom jern 
6 atomer cyanogen, men i den sistnämnda 
är I atom jern-bicyanur förenad med 4 
atomer väte-cyanur (blåsyra) =FeCy? 
+4H?Cy, och i den förra, eller den röda, 
är en atom jern-tricyanur förenad med 3 
atomer väte-cyanur =FeCy? +3H?Cy. 
Den omständighet, för hvilken jag vid 
dessa röda föreningar fästar en särdeles 
uppmärksamhet, är följande: Jernoxidens 
röda färg, vanligen alltid, 1 mer eller min- 
dre hög grad, meddelad åt dess salter, har 
alltid synts mig tala till förmån för den 
idéen, att anse saltsyrad och iodsyrad 
jernoxid för verkliga salter med oxiderad 
basis, 1 hvilka, liksom i andra salter af 
denna oxid, oxidens färg så till sägandes 
lyser igenom syran. Hos de här beskrif- 
na röda dubbel-cyanurerna inträffar sam- 
ma fall, och så länge de äro upplösta i vat- 
ten, representerar oss theorien dem såsom 
verkliga blåsyrade jernoxidsalter ; men den 
kristalliserade dubbel-cyanuren håller icke 
mera något syre, det är således ingen 
jernoxid, ehuru den har samma färg, som 
af jernoxiden oftast gifves; deremot är 
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jernet deri förenadt med 3 atomer cya- 
nogen, och då -man der bredvid lägger 
hvad vi kallat vattenfri saltsyrad jernoxid, 
så är det klart att den röda färgen kan 
hos den sistnämnde lika väl härröra af 3 
atomer chlor, så att jernet med 3 atomer 
af följande kroppar, syre, chlor, iod, cy- 
anogen, svafvelbundet cyanogen Coch kan- 
ske af ännu flere) ger röda föreningar. 
Dessa omständigheter vederlägga de inkast 
jag sjelf gjort mot läran om chlor, såsom 

« en enkel kropp; kanske fäster jag derföre 
vid dem 'mer uppmärksamhet än ändra 
skulle göra. 

Woöurer har undersökt några af nic- 
kelns dubbelcyanurer ”), nemligen med 
kali, natron, ammoniak och kalk, bered- 
da af de enkla cyanurerna, som tillsam- 

man upplösas i vatten, De anskjuta alla i 
 honingsgula prismatiska kristaller, och in- 

nehålla vatten, hvilket ur dem, genom en 
| lagom värme, kan utjagas. Af uran och 
| chrom har GmELIn inga dubbelcyanurer 
kunnat erhålla. 
| 
| 

SmitHson har föreslagit såsom ett lätt Prof på 
verkställbart prof på Arsenik, att blanda Arsenik: 
det för arsenikhalt misstänkte ämnet med 
salpeter och afbränna det, hvarefter mas- 
san mättas med litet salpetersyra, ifall 
den blifvit alkalisk och litet salpetersyrad 
silfveroxid tillsättes; arseniksyran åstad- 
kommer då en tegelröd fällning, synbar 

") Neues Journal fur Chemie und Physik N.R. 
&c, B. 6, p. 234. 
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vid de minsta spår af arsenik "). Lik- 
väl kan: man i detta fall, såsom Porter 
anmärkt: "7), bedragas genom närvaro af 
chromsyra, som ger samma färg åt fäll- 
ningen. Äfven kopparsalter få af chrom- 
syradt kali en likadan nuance, som afar- 
seniksyrligt kali med öfverskott på alkali. 
Äfven en infusion af obrända kaffebönor 
gifva med alkali och ett kopparsalt en 
grön färg, som lätt kan tagas för Schee-- 
les grönt. Emedlertid afger den al SmitH- 
son framkastade idéen ett medel att för 
medicolegala försök "lätta arsenikens af- 
skiljande, som består deri, att, sedan man 
ur den på vanligt sätt erhållna sura lös- 
ningen af contenta, med svafvelbunden 
vätgaz utfäldt arsenikhalten, så kan man 
detonera fällningen med salpeter, för 
att sedan pröfva den, dels med silfver 
upplösning och dels med kalkvatten, hvar- 
vid man på en gång blir af med alla vid- 
hängande animaliska ämnen som inveckla 
profvet. Dock bör man härvid komma 
ihog, att då man i den gift innehållande 
vätskan befarar en halt af arseniksyra, 
svafvelbunden vätgas ej utfäller denna, 
utan blott syrligheten. 

" Det i medicinen så mycket brukade an- 
timonsalt, som fått namn af kräkvinsten, 

bar af Adjuncten "WariQuist i Upsala "==) 

”) Annales de Chimie et de Physique &c. T. 
pd FI ST 

24) SILLIMAN's American Journal of Science B. 
III p. 354. 

"+ Dissertatio chemica de salibus nhonnullis du-' 
plicibus ex acido tartarico, oxido stibico et 
oxidis magis electropositivis. Upsalige 1822. 
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blifvit närmare undersökt. Chemister, som 
före honom analyserat detta salt, hade all- 
tid erhållit sådana resultat, som, på den 
chemiska proportionslärans probersten, vi- 
sade sig vara oägta. -Warruist har be- 
gagnat sig af andra methoder till: amaly- 
sens verkställande, och derigenom kom- 
mit till precisare resultat. Han har dess- 
utom undersökt flera vinsyrade basers för- 
hållande till antimonoxiden, och funnit 
dem alla bilda dubbelsalter sammansatte 
efter en och samma formel. TI den del 
af hans arbete, som hittills blifvit all- 
mänheten meddelad, hur han lemnat ana- 
lyserna af dubbelsalterne af vinsyra och 
antimonoxid med kali och med. silfver- 
oxid, Resultatet är på hundrade: 

kalisalt silfversalt 

vinsyra 33.61 — 31. 5 — 10. 
antimonoxid = 42.99 — 36.94 — 3. 
"starkare basis 13.26 — 27:31 — 1: 
vatten Dad i MD NL DA 

Regeln för sammansättningen är föl- 
jande: om kalits, eller den starkare basens 
syre är I, så är antimonoxidens 3 och vin- 

syrans 10. I de två undersökta salterna 
var dessutom en qvantitet kristallvatten, 
hvars syre var 2 gånger kalits eller silf- 
veroxidens. Från den atomistiska sidan 
är det derjemte klart, att saltet innehåller 
r atom kali, 2 atomer antimonoxid och 
2 alomer vinsyra. Men huru samman- 
påra dessa på elt sådant säll alt det sva- 

rar emot proportionslärans fordringar? Då 
andra baser, som två och två gifva dub- 
belsalter med vinsyran, hålla, så mycket 
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vi.deraf nu känna, sig emellan lika qvan- 
titet syre och dervid ej öfverskrida vin- 
syrans vanliga mättningscapacitet, så bar 
Hr WarrQuist försökt att betrakta anti- 
monoxiden såsom en syra, hvilken delar 
basen med vinsyran, hvarigenom kräkvin- 
sten kommer i samma klass af föreningar, 
med den man erhåller af cremor tartari 
och boraxsyra, och derföre gifvit följan- 

de formel KT? + KSb+ 8 Aq. — Det 
gifves likväl ännu ett sätt att betrakta den- 
na förening: vinsyran hörer till de syror 
som hålla 5 gånger basens syre; dessa syror 
hafva en stor benägenhet att förena sig med 
baser i ett sådant förhållande att basens syre 
blir 1, 2 eller 3 femtedelar af syrans, och 
de, i hvilka det är 3, äro vanligast de neu- 
trala. Här inträffar just detta, att basens 
syre är 3 af syrans; formeln vore då 

KSb2 T? + 4Aq. Den omständighet, att 
föreningen är mindre sur än cremor tar- 
tari, tyckes tala till förmon för denna idé; 
den är likväl-icke ett bevis derför, och 
om inga andra enkla eller dubbla baser 
med vinsyran gifva salter, der syret i ba- 
serna förhåller sig på lika sätt till syret 
i syran, så förtjenar det af Herr WaåLIi- 
Quist antagna föreställningssättet säkerli- 
gen företrädet; men detta kan endast ge- 
nom ytterligare försök utrönas. 

Rörande naturen af metallisk titan har 
man länge varit af delade tankar. Då den 
på vanligt sätt reduceras, får man vanligen en 
mörk massa utpå omgifven af en koppar- 
färgad, kristallinisk, metallisk kropp, som 
med lätthet löses i salpetersyra under ut- 
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veckling af qväfoxidgaz, då deremot den 
inre massan oxideras hvarken af syror 
eller i bränning, och endast med tillbjelp 
af smältande salpeter kan förenas med syre. 
En händelse har fört oss ett steg närma- 

. re kännedomen af denna metall. Man fann, 
under loppet af förledet år, 1 slagg från 
det stora jernverket Merthyr Tydwill i 
Wales små, blekt kopparröda kristaller af 
metallisk glans, hvilka man ansåg för svaf- 
velkis: till dess de blefvo undersökte af 
WoLLASTON som fann dem vara metallisk 
titan "). Dessa kristaller äro reguliera 
kuber, icke strimiga, liksom svafvelkisens, 
hvilka ofta öfvergå till pentagonal dodecaé- 
dern; men somliga bland dem hafva in- 
denteringar efter cuber, liksom det är van- 
ligt på koksalt. De äro så hårda att ett 
hörn af en kristall repar ej allenast glas 
och stål, utan äfven polerade ytor af agat 
och bergkrystall. De äro osmältliga för 
blåsröret, anlöpa under blåsningen obe- 

tydligt och återfå sin metallglans igen af 
borax. Hvarken denne eller kolsyradt na- 
tron angriper dem i smältning. Af sal- 
peter oxideras: de, dock utan detonation, 
och af salpeter och borax gemensamt kun- 
na de upplösas med titans vanliga färg- 
spel. På våta vägen angripas de afingen 
syra. De största kristallerna hade 23 tums 
sida, de kunde derföre icke till sin egen. 
vigt bestämmas. Vid de försök WorrA- 
sTon med desse kristaller anställt, fann 
han dem hålla hvarken jern eller tenn, 

") Paicirés Amnäalsof Philosophy, Jan. 1823. p.67. 
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och han anser dem vara ren titanmetall 
WonrraAaston har haft den godheten att skic- 
ka mig ett litet prof af detta- sällsamma 
fynd, och jag har egt tillfälle att derå 
besanna hans uppgifter. Kristallerne sitta 
i iholigheterne af en jernslagg, som lik- 
nar färskslagg. De äro således icke pro- 
ducter vid jernets första utsmältning ur 
malmen, utan vid någon af de sednare ope- 
rationerna, men genom hvilken omstän- 

dighet titan kommit att reduceras och sam- 
las i kristaller, är icke så lätt att utreda. 

FicvieR ") har visat att det salt, som 
af CurestIEn blifvit föreskrifvit till medi- 
cinskt bruk, och som fås af saltsyrad guld- 
oxid och saltsyradt natron, innehåller ett 

verkligt dubbelsalt, hvilket kristalliserar i 

gula fyrsidiga prismer, som icke förändras i 
luften och vid en högre temperatur smälta 
och gifva: vatten, men begynna icke de- 
componeras, förr än vid glödgningshetta. 
Deras sammansätining är analog med kali- 
saltets (förra Årsb. p. 107), och de inne- 

hålla en atom saltsyradt natron, 2 atomer 
saltsyrad guldoxid och 16 atomer valten. 
Deras guldhalt är 46 procent. 

Nya operations-methoder till plati- 
nans erhållande fri från de främmande 

metallerna, hafva blifvit föreslagne. För 

sin enkelhet recommenderar sig Croup's 

i Philadelphia ""), Den är följande: Ut- 
. drag 

4) Annales de Chimie et de Physique yT. XIX 

P: 179: 
5) GinpERTS Ånnalen N. F. Bo 12 :s. 253. 
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utdrag med: magneten all jernsand; upplös 
i kungsvatten, som lemnar iridium och 
osmium ; fäll den kokheta lösningen med 
en kokhet mättad lösning af salmiak, och 
sila medan vätskan är varm; tvätta fäll- 
ningen väl, torka och bränn den. Upp- 
lös åter det så erhållna platinapulvret och 
gör om samma operation, hvarvid plati- 
nan fås ren och fri från tillika nedfallan= 
de rhodium och iridium. Då den nu ef- 
ter bränning smältes i lågen af knalluft, 
erhålles den ytterst smidig och dess” eg. 
vigt är 23,543, således högre än man för= 
ut funnit den. ' De öfriga solutionerna fäl- . 
las med zink och tvättas med surt vatten, 
metallen sammansmältes med silfver och 
capelleras. Regulus utvalsas till tunnt bleck, 
salpetersyra upplöser derur silfver och pal-= 
ladium, derefter kungsvatten platina, och 
till slut återstår rhodium olöst. En gan- 
ska fullständig beskrifning på platinans 
rening i stort, äfven som på franska sät= 
tet att bringa den tillsamman i en smidig 
klump, är gifven af BArruEL "), men hvars 
innehåll är för vidlyftigt att här uppta- 
gas. Sättet att gifva den sammanhang 
består i att comprimera det glödgade pul- 
vret i degeln och att inlägga nytt, tills 
intet mer får rum. Derefter betäckes de>+ 
geln och göres hvitglödgande. Metallen 
uttages så hastigt som möjligt och inläg- 
ges i en stål-form, försedd med en pas< 
sande stempel, som med 3 till 4 slag af 

+) Tirzoce's Phil, Magazin, Mars 1822: 5 yt. 
K.V. 4. Ärsb. 1822. 
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en myntpress nedrifves. Metallen glöd» 
gas och pressas åter ända till 30 gånger, 
hvarefter den kan glödgas i öppen eld till 
den högsta hetta man förmår, då man ger 
den två slag af pressen på hvar sida. Der= 
efter smides den i stänger och utvalsas 
till bläck af behöflig tjocklek. 

Qvick- En egen förening af qvicksilfver med 
silfyer. pyanogen, kalium och iod har blifvit upp- 

täckt af Carnror "). Denna förening är 
märkvärdig derföre att den är en af de 
få med säkerhet kända, der 2 electrone- 
gativa kroppar kunna förenas med 2 sär« 
skilta electropositiva. . Den fås då en varm 
lösning af qvicksilfver-cyanur  (Cblåsyrad 
qvicksilfveroxid) blandas med en. äfven- 
ledes varm: lösning af kaliumsiodur (iod- 
syradt kali), hvarvid under afsvalningen 
den nya föreningen anskjuter i stora, glän- 
sande blad, som icke förändras i luften; 
och som lösas i 16:d. kallt vatten samt 
i 96 d. alkohol. De ,synas ej hålla vat= 
ten', förändras ej af saltbaser, men äf- 
ven de svagare syrorna förena sig med 
kalit. deri, lösgöra blåsyra och : afskilja 
iodbundet qvicksilfver.. Batadidelane 
relativa förhållanden är ännu ej utrönt. 

Den omständigheten, att qvicksilfver- 
"oxidsalter, isom fällas med hydrothyon-al- 
kali, först gifva en svart fällning, som i 
fall ej hela ;qvicksilfyver-halten' på en gång 
utfälles, blir livit efter em stund, beror, 
som man känner, på den, svafvelbundna 

- 

+") Annales de Chimie et dé Phydique T. FIX 
Ps 220: SSR 
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metallens förvandling till ett oxidulsalt, 
hvarvid svaflet afskiljes. - Tapper ;har; i 
tvenne afhandlingar ") sökt bevisa, att svaf- 
let ;idervid är ichemiskt förenadt med öxi- 
dulsaltet, och att den hvita massa, söm 
fås i det ättiksyrade saltet, är -helt, och 
hållet löslig i kokhett vatten. Men: dessa 
apparenta skäl grunda sig derpå,:att dels 
förvandlas isvaflet till svafvelsyra ochi dels 
kan det ej utdragas' af andra reagentiå, 
ände, som: tillika verka: på oxidulsaltet. 

Eyre 57) i Edinburgh har undersöktKoppar. 
Chinesernes hvita metall; packfong eller 
tutenag, och funnit den innehålla 40 p.c: 
koppar, 25.4 zink, 31.6 nickel samt: 2.6 
jern. Analytiska methoden är icke: upp- 
gifven, resultatets säkerhet är derföretvif- 
velaktig... Man tror sig veta att Chineser- 
na hafva tvenne sorter nickelhaltig kop- 
par, af livilka den ena är silfverhvit, gan- 
ska dyr och till utförsel förbuden; och af 
denna är det "analyserade stycket; den 
andra är mindre hvit, utgör den egentli=« 
ga packfong och är en till exportation til« 
låten handelsvara: 

Pmiiies £5) har undersökt sammans 
sättningen af spanskgröna, som är en con+ 
geries af små fina blåaktiga kristaller; han 
finner den sammansatt af'kopparoxid.43.47s 
ättiksyra 27.17 och vatten 2936. Sams 

+) Journal de Pharmacié 1823, Januarii. och 
Mars. Vv 110 4 Kn IB 

44) Edinburgh Philos. Journ. 7 B., 8. 69. 
6) Puuuirs Annals of Philosophy. Sept, 1822, 

$. I61. ga ad 
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mansättningen är sådan, som hade denna 
förening varit ett neutralt ättiksyradt oxi- 
dulsalt, som fått tillfälle att syrsätta sig 
på luftens bekostnad. Också i samma ögon- 
blick det genomtränges af vatten ., utblan- 
dar det:sig dermed, vattnet upptager neu-" 
tralt salt lemnar ett' basiskt, hvari PuHIir- 
tiPs tror. sig hafva funnit dubbelt så myc- 
ket basis som i spanskgröna. I de tvenne 
af Puturuirs undersökta basiska salter af- 
viker basens qvantitet alldeles från dess 
'vanliga multipler hos syror med 3 atomer 
syra, der basens qvantiteter vanligen mul- 
tipliceras med 3 och 6, då den här är 
fördubblad med 2 och 4. Utan att der- 
före: vilja anse Piers försök för orik- 
tiga, tror jag dock att denna omständighet 
fordrar en närmare granskning innan den 
kan antagas för fullt säker. 

Kopparen användes såsom bekant är 
till åtskilliga, särdeles blå och gröna, fär- 
ger, af större eller mindre skönbet, Un- 
der namn af Schweinfurtergrän och stun= 
dom af Wienergrän, har en grön färg af 
ovanlig skönhet funnits i handel, och hvars 

. sammansättning ej varit bekant. Man har 
nu upptäckt att den är en förening af 
kopparoxid med ättiksyra och arseniksyr- 
lighet, och man har' fått flera föreskrifter 
till deras beredning. En af dessa är följan= 
de: ") man utrör 10 & spanskgröna ien 
kopparkettel med så mycket varmt vatten 
att det hela utgör en välling, hvilken man, 

4) Buceners och Kaistners Repertorium fär die 
: Pharmacie B. XII, p. 469. 
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till mechanisk orenlighets afskiljande, slår 
igenom en fin sil. Derefter blifva 8 till 9 
skålpund pulveriserad arseniksyrlighet upp> 
löste i en kopparkettel i kokande vatten; 
hvartill åtgå 18 kannor. Lösningen silas 
och sedan den åter är upphettad till kok> 
ning, inblandas i små portioner och un- 
der påstående kokning, vällingen af spansk 
gröna med vatten, hvarefter vätskan ko= 
kas till dess den blir klar och färglös: 
Den afskiljda färgen tvättas och torkas. 
Håller spanskgrönan kopparsmulor eller 
ättiksyrad oxidul, så blir färgen mindre 
vacker om icke ättiksyra tillsättes. 

I Ostindien ger man åt trädvaror ett Tenn. 
slags metalliskt öfverdrag af tenn ”"), 
som kostar föga mer än vanlig målning, 
och som liknar en förgyllning. Man-gra- 
nulerar tennet ytterst fint i cylindriska 
aflånga träddosor och uppsamlar det fina= 
ste genom sigtning, hvarefter det blandas 
med stark limsolution till en tunn välling, 
som påstrykes med en pensel. Då mål- 
ningen är torr ser den grönagtig ut. Man 
polerar den då med en slipad agat eller 
med ett polerstål, hvarvid tennet öfver- 
drager ytan med en glänsande metallbin> 
na, som sedan vernissas. Då vernissan 
vänligen drager i gult, liknar det en förs 
gyllning. 

HerarATH 67) har visat, att, vid fabri-s Cadmis 
cation af zink, cadmium kan, genom sär= um 

”) Annales de Chimie et de PhysiqueT, XXI p. 93 
44) Annales de Chimie et de Physique-T. XXI 

p. 217. 
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skilt tillsyn, erhållas ganska lätt. Det är 
bekant, att zinken fås genom destillation 
per descensum. Vanligen tänder sig det 
reducerade i ytah af röret, då det först 
framkommer, och brinner 1 början med en 
brunagtig och sedan med en hvit låge, 
Arbetarne låta den brinna så länge lågen 
är brun, och sätta sedan ett löst rör om- 

kring öppningen, af hvilket ångorna ledas 
ned i vatten. Den. första bruna: lågen ” 
tillhör cadmium, och det bruna anflog; 
som då bildas omkring den brinnande 
öppningen är: oxiden af cadmium.. Om 
man särskilt upptoge. den zink, som först 

: öfvergår, så skulle man få mästan ; blott 
cadmium , som då lätt kan renas genom 
upplösning i svafvelsyra ock utfällning på 
zink... HeraratH har erhållit. cadmiumoxid 
kristalliserad i purpurfärgade, ogenomskin- 
liga, stråligt grupperade nålar, då han i en 
långhalsig glaskolf utsatte cadmium för 
sublimationshetta och lemnade den längre 
tid utsatt för hettans åverkan. 

Nickel. Herr ÅrkFfyednson ") bar funnit att då 
svafvelsyrad nickeloxid i glödgning utsät- 
tes för en ström af vätgaz, så utvecklas 
vatten och svafvelsyrlighetsgaz och man 
erhåller en lättsmält, messingsgul, metall- 
glänsande massa, som är en ny  svafvel- 
bindningsgrad af nickel, hvari metallen 
qvarhållit blott : hälften af det svafvel, 
hvarmed den i'saltet var förenad. Den 
består af en atom metall och en atom 

72?) EK. Vet. Acad. Handl. 1822, sedn, Häftet 

pag. 441. VAN 
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svafvel=NiS.' Då "den så kallade khårkisen 
är svafvelbunden nickel, så undersökte 
Herr ArFveDson den jemförelsevis med 
den föregående, men han fann att den 
innehåller svafvel i samma proportion som 
i det svafvelsyrade saltet, d. ä. NiS2. 
Samma förening fås också då: det svafvel- 
syrade saltet sönderdelas med svafvelbun- 
den vätgas, Den är mycket svårsmältare 
än den förra. a 

 Lassarene ihar nyligen utgifvit ") nå= 
gra försök öfver sammansättningen af nic- 
kelns oxider, svafvelbunden och saltsyrad 
nickel, men alla dessa försök äro utan 
undantag högst origtiga. 

LeEororp GmELIN 59) har väckt uppsKoholt, 
märksamheten på en förut öfversedd om- 
ständighet vid upplösning af kobolt i caustik 
ammoniak. Om nemligen koboltsaltet har 
så stort öfverskott på syra, att ett dubbels 
salt kan bildas, så upplöses oxiden af cau= 
stik ammoniak utan lemning; men om ett 
neutralt koboltsalt försättes med caustik am- 
moniak, äfven i stort öfverskott, så fälles 
en stor del af oxiden i form af hydrat, 
som . ej mera löses. Får deremot luften 
tillträde, så blir hydratet efterhand grönt 
och upplöses sedån fullkomligt, Den första 
af dessa lösningar är vackert röd, den sed- 
nare är brun och innehåller en högre syr= 
sätltningsgrad af kobolt, som GmEnin kals 
lar koboltsyra, men som ännu ej kunnat 

| a de Chemie et de Physique T. XXI 
P: 2 . . 

++) Neues Journaljder Chemie und Pbysik N. R. 
B, 5. s, 235, ; 
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erhållas i isolerad form. GmEtin uppger 
att denna: syra skall hålla dubbelt så myc- 
ket syre som oxiden, och således 4 ato- 

mer syre = Öo, Om en sstark neutral 
saltpetersyrad koboltoxid temmeligen het 
blandas med caustik ammoniak i öfverskott 
och skakas till dess att oxiden är upplöst, 
så får man, under afsvalning, bruna kri- 
staller, bildande 4-sid. prismer med qva- 
dratisk basis. Dessa kristaller lösas i ut- 
spädd caustik ammoniak, men vatten sön- 
derdelar dem; qväfgaz utvecklas och ko- 
boltsuperoxid återstår. Denna högre syr- 
sättningsgrad har Prarf redan före GmE- 
LIN gjort sannolik och visat att under upp- 
lösningen syre upptages, samt att den så 
erhållna vätskan har mörkare färg 9); 

Berter 5) uppger såsom prof på fullt 
ren saltpetersyrad koboltoxid, att den, på 
ett papper försatt med litet koksalt och 
intorkad, blir blå och ieke grön. ' 

Herr AreveDson har upptäckt tvenne 
nya svafvelbindningsgrader af jernet EF"), 
Den ene erhålles då svafvelsyrad jernoxi- 
du! vid glödgningshetta utsattes för vät- 
gaz. Vatten och svafvelsyrlighet utveck- 
Jas och en förening af en atom jern med 
en atom svafvel, FeS, återstår. Då ba- 

sisk svafvelsyrad jernoxid Fe?Sutsättes för 
vätgazens reducerande åverkan, erhållas 

+) Se Prarfs Handbuch der Annal. Chemie II. 
Th. p. 422. Noten. z 

wi) GiLsErRTs Annalen N. F. B. IL s. 109. 
93) K. Vet. Acad. Handl. 1822. sednare Häls 

tet p. 446. 
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äfven vatten och svafvelsyrlighet och en 
annan svafvelbindningsgrad af jern, sam- 
mansatt af 4 atomer jern och en atom svafa. 
vel — Fe+S. Föröfrigt fann Hr ÅRFVEDSON 
att, då svafvelsyrad jernoxidul sönderde- 
lades med svafvelbunden vätgas, så er- 
hölls icke FeS?, utan den vanliga förenin- 
gen af en atom FeS+ med 2 at. FeS?, 

Axis har uppgifvit ett pålitligt och 
förträffligt sätt att bevara jern- och stålar- 
beten för rost 5). .Cautschuk ellerså kal- 
ladt gummi :elasticum 'smältes öfver lin= 
drig eld i glaskolf, :och medan det ännu 
är hett blandas med varm terpentinspiritus 
till en vernissa, hvarmed: jernet sedan öf- 
verdrages. Det ger ingen färg och sitter 
ganska fast. Vid behof kan det med ter> 
pertin aftvättas. Det kan naturligtvis an- 
vändas äfven för andra metaller. 

HerscHer. "") har föreslagit ett nytt 
sätt att skilja jern från dess föreningar 
med mangan, kobolt, cerium och nickel; 
som består deri att med salpetersyra oxi- 
dera jernet i maximum, hvarefter solutio- 
nen neutraliseras och kokande fälles med 
kolsyrad ammoniak, som i små portioner 
tillsättes. — Dervid utfälles jernet genast 
och de andra metallerna behålla sig upp- 
löste, emedan emellan jernets sista ut- 
fällning och vätskans fullkomliga mätt- 
ning är så stor latitud, att det icke är 
svårt att sluta alkalits tillsättande i rätt 
tid. Om en portion af de andra metal- 

) Edinburgh Phil, Journ. B. 6. & 298. 
+) På anfz ställe B. 6. s. 300, 
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Jerna fällas tillika med jernet, så lösa de 
genast upp sig i den kokheta vätskan. 
Denna: method är i synnerhet att använda 
i stort först. ex. rening af kobolt, ehuru 
man der måste nyttja kali för ammoniak, och 
den grundar sig på de neutrala jernoxidsal- 
ternes 'egeuskap att fällas i kokning, men 
då en WVissigrad af syra håller jern upplöst, 
måste man alltid mätta efter hand med alka- 
li, till dess att vätskan är så föga sur att intet 

jern kan '$tanna deri. Jag har funnit den, 
1 synnerhet för ett fall, i analytiskt hän- 
seende med' särdeles förmon användbar, 
nemligen: då jern och phosphorsyrad kalk 
förekomma :tillsamman, hvilka man har 

svårt att. åtskilja. Man mättar lösningen 
i det närmaste, eller till dess en fällning 

begynner visa sig, och kokar den sedan, 

hvarvid jernet utfälles, men den phosphor- 
syrade skalken stannar i vätskan. : Då det 

basiska .såltet, vanligen vill gå igenom filt- 
rum, «har jag: funnit fördelagtigt att'kla= 
ra vätskan - med några droppar upplöst 
husbloss, som gör jernoxiden sammanhän= 

gande. ' Var saltet ej fullt: mättadtoså får 
man ännu .jern i: vätskan och måste då 
mätta och koka-om igen: Den fällda jern- 
oxiden håller alltid ' phospborsyra, och 
kalk stannar; i vätskan :som»i förhållande 
derefter förlorat af sin phosphorsyra. 

GmELIn har visat att den röda dub- 
belcyanuren af jern och kalium är ett 
ganska ,känsligt reagens för jernoxidulsal- 
ter, ur hvilka det fäller berlinerblått, då 
det icke ger fällning med oxidsalterna "I. 

+) Neues Jour. der Chem. und Phys. B, 4. p. 345. 
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Fremsus har funnit ”) att saltsyrad guld- 
oxid är det känsligaste reagens för jern- 
oxidul, om till den jeruhaltiga vätskan ' 
förut sättes litet kolsyradt alkali. Guldet 
reduceras märkligt, och lösningen grumlas 
genast af en valsko der galläple först efter 
24 timmar visar reaction för Jern. 

Faraday och SrtonarRtT "") hafva i 
stort låtit utföra sina, i de föregående 
årsberättelserna. omtalade, försök till stål- 
förbättring. och, dervid på deras riktighet 
och verkställbarhet funnit afgörande ed 
vis. De hafva ock besannat BerTtHIERS för= 

. sök med chromstål. Af dessa stål-sorter 
har det med rhodium företräde, och der- 
efter: kommer silfverstålet och sist chrom- 
stålet. Rhodium, platina, iridium och 
osmium förena sig med jern i alla pro- 
portioner. Lika delar rhodium och stål 
gilva,, polerade, en skönare yta än någon 
annan metall och passa framför alla an- 
dra blandningar till speglar. Platiuvan med 
stålet får en kristallinisk textur. Vid ana- 
lysen af dessa stålblandningar funno de att 
platinastålet , med' ifrån 4 till i procent 
platina upplöses i utspädd svafvelsyra fle- 
re hundrade gånger fortare än vanligt stål, 
förmodligen af den electriska PAR som 
uppkommer emellan den aflossade plati- 
nan och stålet. 10 p. ce. platina förminskar 
denna verkan betydligt och vid 85 p. c. 
platina angripes stålet ej mer af syror. 

- 

8) lades Journal der Chemie und Pbysik N.R. 
6. p. 214. 

»n) Annales de Chimie et de Physique & &c GC. Te 
XXI, p. 62. 
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Då dessa stålsorter upplösas i svafvelsyra 
eller saltsyra, så återstår en svart bränn- 
bar massa, i hvilken den ädla metallen 
ligger inblandad , och då denna massa be- 
handlas med saltpetersyra blir den efter 
torkning detonerande, om den hastigt upp- 
hettas.. Detta ämne, hvars natur jag-vid 
en analys af tackjern ") haft tillfälle att 
närmare studera , liknar, särdeles då det 
erhållits vid en upplösning i kungvatten, 
mull-extractet till sina förhållanden så full- 
komligt, att man dervid med förundran 
ser huru det kan lyckas att, af oorgani- 
ska materialier, eftergöra den sista län- 
ken af föreningar, genom hvilka de orga- 
niska kropparnes. element gradvis öfvergå 
till binära sammansättningar. Liksom mull- 
extractet löses det i rent kokande vatten 
till ringa mängd, men i alkalier, särdeles 
caustika, till en betydlig quantitet och 
fälles åter derur af syror, hvarvid det in> 
går en chemisk förening med den fällan- 
de syran, deraf dess egenskap att deto- 
nera då salpetersyra användes, — Att i 
FaAranDAay's försök den ädla metallen fanns 
i detta ämne invecklad, lärer väl endast 
hafva varit till följd af mekanisk inbland- 
ning, liksom då tackjern upplöses, en viss 
portion graphit är dermed blandad, men 
vid mina försök fanns alltid den halt af 
magnesium (talkjordens radical) som jer- 
net innehöll, förenad med detta ämne på 
ett sådant sätt att- syror ej utdrog den, 
och att den endast efter massans bränning 
kunde erhållas. 

«) Afhandlingar i Fysik &ö IX H. s 133 följ, 
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Mac CurrocH ") har väckt uppmärk- 
samheten på den under namn af blyerts 
kända återstoden efter tackjerns upplösning 
i mycket utspädda syror. Den har nem- 
ligen den egenskapen, att då den blifvit 
i någorlunda tjockt lag bildad, och man 
uttager den och afskrapar den så att den 
kommer i contact med luften, så blir den 
varm. 'Detta händer äfven då tackjern 
legat länge i salt vatten eller i andra vät- 
skor hvaraf det förvandlat sig till blyerts 
genom jernets upplösning. Mac Currock 
förklarar detta genom antagande af en hö- 
gre oxidering i luften af graphiten eller 
blyertzen, hvilket säkert icke är rätt; DA- 
NecL har tillskrifvit det oxidering af sili- 
cium i tackjernet. Hittills torde man dock 
böra anse orsaken till uppvärmningen så- 
som ej rigtigt känd. 

BertHaierR "5) har gjort åtskilliga för-Mangan. 
sök öfver manganoxidernas sammansättning 
hvari han till ziffran erhållit samma re- 
sultat som Hr AnrFfvEbson och jag, men 
till de theoretiska åsigterna afviker han 
ifrån vårt sätt att betrakta dem. Det är 
bekant att Hr AzrFvEDson först bevisade 
att den bruna manganoxiden har en ana- 
log sammansättning med den af oxidum 
ferroso-ferricum, der oxiden håller 3 gån- 
ger oxidulens syre, och der sammansätt- 

ningen således kan uttryckas med Mn + 

2M. Bertmer finner likvälatt den torde 

”) Edinburgh Phil. Journ, B. VIII s, 197. 
"4) ASKR de Chimie et de Physique. T, XX. 
p 1:88. i) 
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rigtigare uttryckas med 2M+Mn. Ehuru, 
sedan rigtigheten af factum är besannadt, 
förklaringarna kunna variera efter olika 
individers olika sätt att se, så äro dessa 
förklaringar ändå icke alldeles likgiltiga, 
emedan någon af dem måste vara den 
rigtigare. Till skäl för sin åsigt anför- 
BerTtmierR, ätt då den bruna manganoxiden 
sönderdelas med salpetersyra, så får man 
superoxid och icke oxid, emedan den 
erhållna oxiden efter torkning förlorar 
10. å 12 pc. i vigt då den glödgas. 
Detta är sannt, men det som går bort 
är icke syrgaz, utan till större delen 
vatten, så att då salpetersyran tager bort 
oxidulen, förenar sig oxiden ilösgörings- 
ögonblicket med vatten till ett hydrat, 
hvaraf syran efterhand sönderdelar och 
upplöser. nya portioner om digestion län- 
ge fortsättes. BertmerR har dessutom upp- 
täckt tvenne hydrater af superoxiden, af 
hvilka den ena fås då kolsyrad mangan: 
oxidul behandlas med chlor i öfver- 
skott, och den olösta svarta oxiden tvät- 
tas och torkas. - Den består af 88 p.c. 
superoxid och 12 p.c. vatten, hvars syre 
är > af superoxidens, hvilken likväl inne- 
håller 4 atomer syre. Han har icke vidare 
undersökt om denna förening icke är en 

blandning; utan antagit formeln Mn + 3 
Aq. Dessutom har han funnit ett nytt hydrat, 
som fås då manganoxidhydrat behandlas 
1 värme med concentrerad salpetersyra. 
Detta . gaf "honom ..g95 p.cs superoxid och 
4.5 .p.e, vatten, hvars syre är F$ af oxi- 
dens, och för hvilket han ger formeln 
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Mn+2Z Aq. Dessa uppgifter äro intressan? 
ta, men böra granskas innan de antagas 

för verkliga. Hvad de anförde chemiske 
formlerne beträffar, så, 1 fall åtminstone 
den ena af dem icke är tryckfel, förvilla 
de mer än upplysa, då deremot fornielns 
ändamål skulle :vara att göra sammansätt- 
ningen i ett ögonkast åaskådlig =). De 

3.2) Nyttan af/chemiska formler: har nyligen af En- 
=: gelska författare blifvit bestridd.'""BranpE yt- 
«> trar derom;(Journal of Sciences, Litterature 

Ce BB: KUL p. 322) ”att de äro beräknade 
snarare att'missleda och 'mystifiera, än att 
gifva klarhet; att de lätt i-skrift och tryck 
kunna blifva origtiga, att deicke kunna för- 
stås, utan att i tankan läsas till sin fulla 
längd; att de icke förhålla sig såsom de al- 
gebraiska : formlerna, déer/' addition, subtra- 
ction 0. s. v. ömsom utmärkas j hvilket svårli- 
gen: kan «uttryckas med ord, 'då :deremot 

; vanliga | tälesätt äro fullkomligt tillväckli- 
ga för .hvarje tillfälle, der dessa symboler 
skulle kunna nyttjas; att det i dem ligger 
en obehaglig mathematisk parad; och att, ge- 
nom dessa + tecken, dessa exponenter och 
coöfficienter, . man, lätt skulle ,tro sig. öpp- 

0 Da en bok i algebra” mj m. ;Detta ämne kan 
1 utan tvifvel ses från, flera;sidor, Formlernes 
+ bruk har alltid något motbjudande för den 

som ej vant .tig. dervädyemen, detta Är så lätt 
öfvervunnet.. Jag instämmer med BraAnnE deri 
att ingen ting kan tänkas: i en formel, som 
ej kan uttryckas med ord, och att, då or- 
den uttrycka det lika lätt, :som formeln, bru- 
ket af de sednare vore en dårskap, Men till- 
fällen gifvas der detta icke:är händelsen, 
och der formeln i ett ögonkast säger, hvad 
som behöfde flera rader för att uttryckas med 
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hade således bordt vara 3 Mn + 4 Aq och 
2 Mn + Aq. - 

err 

den långa beskrifningen med ord. Undersökom 
en sådan formels uttryck och jemförom det med 
beskrifpingen med ord; väljom t. ex. kristallse- 

rad svafvelsyrad kopparoxid, CuS? +:oH20. 
Denna formel säger nuföljandezatt saltet består 
af en aätora köppaåroxid, förenad med 2 atomer 
svafvelsyra och med 10 atomer vatten ; att kop- 
Pparoxiden: håller '2 atomer syre; att svafvel- 
syran håller på en atom svafvel 3 atomer 
syre, men att dess syre är här 3 gånger oxi- 
dens, och således antalet af syrets atomer i 
syran är 6, samt att antalet af atomer syre 
i vatten är 10, d.ä. 5 gånger oxidens; och slut= 
ligen att saltet innehåller , af enkla atomer, I 
koppar, 2 svafvel, 20 väte och 18 syre. Då så 

egentliga värde består deri, att besvara alla 
frågor, som rörande kroppens sammansättning 
kunna göras. Men dessa formler hafva ännu 
ett användande, hvaraf jäg stundom haft till- 
fälle att göra Bruk. Försöken upptäcka då och 
då föreningar, ej förutsedde af nomenclaturen, 
och för hvilka det ej alltid är lätt att genast 

"gifva consequenhta och passahde namn. I'skrift 
kan formein då ahvändas i stället för ett namn, 
och läsaren förstår det bättre än om man 
nyttjade ett nytt namn. I min afhandling 
om de svafvelbundna alkalierna fann jag svaf- 
velbindningsgråder , för hvilka nomenclatu- 
ren ej bar pamn, jag uttryckte dem med t.ex. 
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Herr AnrFveoson ”) har undersökt Uran. 
uranoxidernes sammansättning och dervid 
funnit helt andra förhållanden, än man för- 
ut trott vara de rigtiga. Han har visat att 
uranoxidulen, vid lindrig glödgningshetta, 
kan sönderdelas af vätgaz och lemnar då 

KSS, KS2, KS!? och tror att hvar och en 
förstod hvad dermed mentes. Jag fann dess- 
utom en ny klass af kroppar, der en electro- 
negatif svafvelbunden metall spelte role af 
syra mot en svafvelbunden electropositif, 
för hvilka en alldeles ny nomenelatur måste 
göras, men som det vore origtigt att göra 
innan mera af detta fält blir bekant. I stäl- 
let för nya namn använde jag formler, t. ex. 
KS2 + 2AsS? i stället för att säga: före- 
ningen af 2 atomer af den svafvelbundna Ar- 
senik , som håller 3 atomer svafvel .med en 
atom svafvelbundet kalium i minimum. BraAnpE, 
som gjort mitt arbete den hedern att införa ett 
utdrag af dess första hälft i Journal of Sci= 

ence &c. hvaraf han är utgifvare, lofvade att 
för den sednare hälften öfversätta dessa, som 
han kallar dem , ” abominable symbols” på 
ren engelska, men har sedan i tysthet af- 
stått från företaget (Jfr B. XIV. p. 419), eme- 
dan inga motsvarande namn funnos och han 
heldre lemnade alltsamman oanfördt. Så har 
äfven Puairues gjort (Jfr. Annals of Phil. Dec. 
1822 p. 569) af samma skäl. Dessa omstän- 
digheter skulle synas missgynnande för bru- 
ket af de chemiska formlerna; jag tror mig 
dock böra erinra att sådana personers :om- 
döme, som hafva för ändamål att få lättläste 
journal-artiklar, ej kan vara efgörande, och 
att, med all agtning för deras bemödande att 
behålla vetenskapen populär, den egentliga 
vetenskapsidkaren ofta kan och bör hafva an= 
dra åsigter. 

4) EK. V. Acad. Handl. 1822 sedn. Häftet p. 404, 

K. V. A. ärsb. 1822. 9 
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uran i reduceradt tillstånd, hvarvid me=- 
tallen bildar ett Jefverbrunt pulver, som 
icke ser metalliskt ut, och 'som icke ge- 
nom sammantryckning får metallglans. 
Deremot, då det dubbelsalt, som fås af 
saltsyra, kali och uranoxid, upphettas till 
glödgning i en apparat, hvarest vätgaz kan 
ledas deröfver, så får man saltsyregaz, uran 
reduceras, och då massan till en del smäl- 
ter, så fås den reducerade uran i form 
af små stålgrå, metallglänsande kristaller, 
hvilka synas bilda reguliera octa€Edrar, och 
som erhållas afskiljda, då den smälta salt- 
massan upplöses i vatten. De äro, icke 
det minsta smidiga och gifva ett brunt, 
icke metalliskt pulver; sedda mot solen 
under mikroskop, finner man dem i kan- 
terna genomskinande med brun färg. 
Om man också för oxidulens reduction 
med vätgaz ville antaga att uran ej vid 
detta tillfälle blefve fullt reducerad, så kan 
det ej ske för dubbelsaltet, i hvilket, ef- 
ter de nyare åsigterna, metallen icke befin- 
nes i syrsatt tillstånd. Hr ArFvEbson har 
visat att i Pechblende uranoxidulen före- 
kommer orenad af svafvel, arsenik, ko- 
bolt, koppar, zink och kanske nickel, och 
att dessas fullkomliga afskiljande är ytterst 
svårt. Det bästa sätt är att, sedan pech- 
blende år upplöst i skedvatten, utfälla 
koppar och arsenik med svafvelbunden 
vätgaz, hvilka tillsamman i början falla 
med lefverbrun färg, samt sedan utfälla 
oxiden med caustik ammoniak, tvätta väl 
med salmiakhaltigt vatten, lösa i kolsy- 
rad ammoniak till jernoxidens afskiljan- 
de, bvarefter den gula vätskan deeompo- 
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ras i kokning. Det fällda innehåller ännu 
både zink och kobolt; det glödgas, hvar- 
vid oxiden reduceras till oxidul, men ge- 
nom zinkoxidens och koboltoxidens /närva- 
ro behåller sig en del uranoxid odecom- 
ponerad i förening med dessa såsom ba- 
ser, hvilka då med utspädd saltsyra upp- 
lösas, och den återstående gröna oxidulen 
är ren. Den tvättas väl och kan sedan 
lösas i salpetersyra. ARFyEDsonN bestäm- 
mer uranoxidulens sammansättning till 100 
d. metall och 3.688 d. syre, hvadan så- 
ledes uranoxidulens är den minst syrhaltiga 
af alla hittills bekanta oxider. Den gula oxi- 
dens sammansättning har han bestämt, 
dels genom reduction af uransyrad bly- 
oxid, och funnit att 100 d. uran deri upp- 
taga 5,53 d. syre eller 13 gång så myc- 
ket som i oxiden; dels genom analyser, 
t. ex. af dubbelsaltet, af svafvelsyra, uran- 
oxid och kali, samt af uransyrad baryt, 
då han fann en större syrehalt, hvilken 
till syret i oxidulen förhåller sig som 5:3. 
Han lemnar dock företräde åt den för=- 
ra såsom sannolikast, utan att bestämma 
orsakerna till afvikelserna 1 sednare fallet. 
Tillika har han visat att uransyrad baryt, 
uransyrad blyoxid och uransyrad jern- 
oxidul, utsatte vid glödgning för en ström 
af vätgaz, reduceras till uranbundna me- 
taller, hvilka afsvalade i vätgaz, och se- 
dan uttagna, genast tända sig i luften och 
förbrinna såsom pyrophor. 

" Redacteuren af Journal of Sciences, 
Litterature and the Arts 5) har infört en 

") B. XIV. p. 86. 
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undersökning af uranoxid och tess salter. 
Han har utdragit oxiden ur pechblende 
och icke "märkt deri hvarken kobolt, zink 
eller arsenik. Också förlorade den så be- 
redde oxiden icke syre vid glödgning, utan 
löste sig med gul färg i syror, hvaraf han 
slutar, att uran har blott en oxid. Han 
bar analyserat saltsyrad, salpetersyrad och 
svafvelsyrad uranoxid och slutar af dessa 
försök att uranoxid består af 90 d. uran 
och 10 d. syre. Jag har anfört dessa 
endast såsom prof på denne naturforska- 
res noggranhet vid anställandet af 'che- 
miska rön. 

Kalium SErRuLLAS ") har fortsatt sina försök 
met an-öfver legeringen af kalium med andra me- / 
taller. taller. Han har fnonnit en explosif för- 

ening, som göres på följande sätt: 100 de- 
lar finrifven Tartarus Antimonialis (Tar- 
tras Stibico-kalicus Ph. Sv.) blandas väl 
med 3 delar kimrök och inlägges i en li- 
ten degei, hvars insida är öfverpudrad 
med kolpulver, för att hindra adbesion; 
massan bör ej fylla degeln mer än ull 3, 
den betäckes med litet kolpulver och ett 
lock luteras på. Sedan detta är torrt ut- 
sättes massan i 3 timmar för en god drag- 
ungs hetta och lemnas derpå i 6 till 7 tim- 
mar att svalna, Uttager man den förr, så 
exploderar den lätt och med en smäll som 
ett pistolskott; men nu intränger luft un- 
der afsvalningen och förtager denna ytter- 
liga grad af antändlighet. Degeln öppnas 

4) Annales de Chimie et de Physique T. XXI. 
Pp. 197. 
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och massan inhälles hel i en flaska med 
tillräckligt stor öppning, hvilken sedan 
tillslutes med inslipad propp. Den fal- 
ler väl i större och mindre stycken om 
några dagar, men behåller i öfrigt året 
om sin egenskap alt tändas med explo- 
sion af vatten. Man får en dylik explosif 

förening af 100 d. antimonmetall 75 d. 
eremortartari och 12 d. kimrök, som fin- 
rifvas och noga blandas och brännas på 
nyss anförda sätt. Med denna explosiva 
blandning kan man tända krut under vat- 
ten, om man ställer så till, att 1 ett kärl, 
som innehåller krut, en bit af detta ämne 
fästes vid korken; som är genomdragen 
med en grof ståltråd eller en lufttätt slu- 
tande pinne, hvilken, då massan är. pla- 
cerad på sitt ställe, kan med ett snöre 
utdragas. 

Seruniuas har föröfrigt frambragt le- 
geringar af kalium, antimon och andra 
metaller, t. ex. aflika delar antimon, kop- 
parfilspån och cremor +tartari, och fun- 
nit att kalium deraf upptages. De fordra 
2 timmars eldning. Med koppar är den 
violett och delar sig i glänsande blad, 
som hafva någon smidighet; med  silf- 
ver är den stålgrå och glänsande, ganska 
skör och innehåler mycket kalium; med 
jern är den grå och skör. "Alla sönder- 
delas af vatten, som utdrager kalium. Han 
har vidare af cremor tartari med vismut, 
med tenn och med bly frambragt rikhal- 
tiga legeringar utan antimon; från den 
med bly kan en del af kalium vid stark 
hetta afdistilleras. (jemf, förra årsh. p. 103-) 

- 

ee 



134 

Slagg- Herr Bnreosere ") har företagit ett 
pildningutförligt' arbete till undersökning af de 
tallers Slaggers sammansältning, som bildas vid 
Htsmält-silfverprocesserna i Sala, samt vid kop- 

" parprocessen i Garpenberg och Näfve- 
qvarn. Han har visat deras olika egen- 
skaper, då de utgöras af silieater der ba- 
sernes och kiseljordens syre är lika och 
sådana der den sednares syre är dubbelt de 
förras. Då ett öfverskott af kiselhaltiga mi- 
neraher tillsattes, erhölls en bisilicat-slagg, 
blandad med oupplösta delar af qvarts- 
mineralet. Genom dessa analysers resul- 
tat har han sett sig i stånd, att i förhand 
bestämma tillblandningen af flusser på det 
för smältningen förmånligaste sätt, och 
det har blifvit möjligt att, vid råsmältnings- 
processen, till största delen umbära bes 
skickning af slagg, som måste göras till 
200, ofta 200 p. c. mot smältgodset, då 
man nu kan ersätta det med ett betyd- 
ligt mindre qvantum af ett på stället be- 
fintligt qvartshaltigt mineral, hvarigenom 
gods-afverkningen med samma arbets-styr- 
ka ökades ech kolåtgången minskades, bå- 
da omkring 30 p.c. Också har Academien 
ansett detta Herr Brepseres arbete för= 
tjena det Linogomska priset för år 1822. 

2) K. Vet. Acad. Handl. för 1822, förra Häl 
tet s. 58. 
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Mineralogisk Chemie och Mi- 
> neralogie. 

(ER i årsberättelsen af den 31 Mars 
1821 hade jag tillfälle, att omnämna det 
nya mineral-system, som har Mous till 
upphofsman. Man värderar i detta sy- 
stem i synnerhet den indelning det gör af 
erystallformerna i 4 särskilta hufvudklas- 
ser, nemligen a) Tessular- eller de re- 
uliera formerna (Hauvs formes limites); 
N de prismatiska , c) de rkomboidala och 
d) de pyrämidala formerna. Hvar och en af 
dessa kallas ett system af former och hvarje 
sådant system har en sig egen inflytelse till 
ljusets polarisation, hvarvid likvälden tredje 
och fjerde classen sammanfalla uti simma 
slags verkan, den att dessa crystaller hafva 
blott en axis af dubbel refraction, det pris- 
matiska systemet har två och det reguliera 
tre, rätvinkliga emot hvarandra, och upp- 
häfvande hvarandra, så att ingen dubbel 
refraction uppkommer, hvarom jag fram- 
deles torde få tillfälle attutförligare yttra 
mig, då Brewsters optiska mineralsystem 
blir utgifvit. Detta sätt att indela ery- 
stallformerna lättar ganska betydligt de- 
ras vetenskapliga studium, och mineralo- 
gien stadnar, för dess användande, i stora 
förbindelser hos Mons. Principen för den- 
na indelning är likväl icke en upptäckt 
af Mons, den tillhör Weiss, Professor i 
Berlin, som i flera på hvarandra föl- 
jande afhandlingar i Berlinska Veten= 
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skaps-Academiens handlingar utvecklat 
densamma. Mous har begått den uragt- 
låtenheten, att icke nämna upphofsmannen, 
och detta har gifvit anledning till en re- 
clamation 7) af den sistnämde. 

Den förmodan jag 1 berättelsen af d. 
31 Mars 1821 vågat yttra, att minéralo- 
glens,.uppställning efter chemiska grund- 
satser småningom skall taga öfverhanden öf- 
ver den så kallade naturhistoriska, der 
yttre caracterer afgifva grunden för ord- 
ningen, begynner blifva mer och mer 
sännolik. BRonwGniArRtT, som efterträdt den 
namnkunnige Hauär, har med några för- 
ändringar, antagit det chemiska systemet 
till grund för sina föreläsningar och för 
den nya upplagan af dess handboki mi- 
neralogien. Hans indelning är i korthet 
följande: | 

ÅA. Mineralier, sammansatte efter princi- 
pen för den oorguniska naturen, d. är. 

af binära föreningar. 

i, Derunder räknas 3 hufvudklåsser. 

1. Metalloider, nämligen: Syre, Chlor, 
Qväfve, Väte, Svafvel, Selenium, Phos- 
phor, Arsenik, Tellur, Kol, Boron och 

> Silicium. vå ; 
2. Alkali och jordbildande Metatler (Me- 

taux clonogénes), nemligen: Zirconium, 

Aluminium, Yttrium, Glycium , Magne- 

sium , Calcium;, Strontium , Barium, Li- 

thium , Sodium, Potassium. 

+) Néues Journal fur: Chemie und Physik B. 6. 
3. 201, — Edinburgh Phil, Journal B. 8. s. 109. 
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3. Egentliga Metaller: , 
"> a) Electropositiva: Cerium; Mangan, 
Jern, Kobolt, Nickel; Köppar, Urav, 

Zink, Tenn, Vismut, Bly, Silfver, Pal- 

ladiom , Qvicksilfver; Guld oci Platinäå. 

by Electronegativa, Titan, Columbi- 

um eller Tantalum , Antimon, Wolfram, 

Molybden och Chrom. 

B. Mineralier sammansatta efter princi- 

pen för den organiska naturen, d. ä. 
af ternera föreningar. 

Håningssten, Bernsten, Retinasphalt; Bitumen, 
Stenkol ock Brunkol. 

Man finner häraf att BrosceniarTt, för 
bildningen af de chemiska familjerna, än- ' 
drat ordningen från den stränga electro- 
chemiska principen, då han t. ex. begynt 
och slutat sitt system med electronegativa 
kroppar. Déeremot har han följt den med 
få undantag för uppställandet äf'species 
under hvar familj, hvilkas uppräknande 

således här vore öfverflödigt. 

I Tyskland har LeonnHarp utgifyvit den 
första mineralogiska handbok efter det che- 
miska systemet 7). Han har för de che- 
miska familjerna, som han kallar grupper, 
följt den electroehermmiska principen full- 
ständigt, men ban har åter derifrån af- 
vikit i placeringen af de enskilta species 

") Handbuch der Oryctognosie von; Carr Cesar 
von LEonsHarpD, Geheimerathe und Professor 
an der Universitet zu Heidelberg. Heidel- 
berg 1821. ” 
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inom hvarje grupp.. Sålundå har han på 
de första -af jordarternas radicaler, sär- 
deles på Aluminium och Magnesium con=- 
centrerat de flesta silicaterne, för att hal- 
va dem inom ett trångare rum tillsam- 
man och lemnat för kalkens, barytens, 
strontians samt alkaliernes radicaler en- 
dast salter med starkare syror. Derige-: 
nom har likväl händt, att t. ex. tafelspat, 
som är ett silicat af kalk, utan någon an= 
nan basis, ej kunnat placeras, utan måste 
stå i Bihanget, och att apophyllit står en- 
sam silicåt midt ibland salterna. Dessa 
afvikelser; långt ifrån att. förtjena ogillas, 
synas mig vara oumbärliga genvägar till 
det chemiska systemets införande i mine= 
ralogien. Den rådande opinion kullkastas 
lika litet på en ,gång inom vetenskapernes 
verld, som inom politikens, och den som 
försöker alt annorlunda, än genom en var- 

sam ledning, ändra den, skall alltid gå 
miste om sitt mål. Broncsiarrt har jem- 
kat det för starka i öfvergången från det 
Haärska systemet, har han med mycken 
skicklighet sammanfört famillen Silicium 
med den stora massan af jordartade fos- 
silier, bland hvilka han på sina ställen 
instrött salterna, hvari hans hufvudsakli- 
ga afvikning från Haär ligger, och han 
har, såsom denne, slutat med metallerna. 
Han synes mig hafva på ett lyckligt sätt 
lemnat åt den redan bildade classens för- 
ut fattade opinion ganska mycket, under 
det han obetydligt afvikit från den nya 
Fare fordringar. På samma sätt har 
EONHARD sökt att, med silicaternes sam 
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lande på några få grupper i ett s&amman- 
hang, ej afvika från den principen, att läg- 
ga någorlunda lika mineralier tillsamman, 
som utgjorde grundvalen för deti Tysk- 
land rådande classificationssättet. Man ser 
bos båda den vetenskapliga principens strid 
med vanan af äldre åsigter, så t. ex. oag- 
tadt från en chemisk synpunkt tellur, lik< 
som svafvel, utgör hvad man i Tyskland 
kallar Vererzungmittel (för hvilket vi icke 
hafva ett Svenskt ord), samt således i sina 
föreningar alltid är eleetronegatif, hvari- 
genom en tellurbunden' metall lika litet 
kan uppställas på tellur, som en svafvel= 
bunden på svafvel, så hafva dock båda 
gjort af tellur en famille, på hvilken de'- 
uppfört de dem bekanta tellurbundna me- 
taller. Det ligger nemligen någon ting så 
ganska naturligt i att uppföra en förening 
på den af dess beståndsdelar, som är säll- 
sammast eller märkvärdigast, och derföre 
har man också aldrig uppfört någon svaf- 
velbunden metall på svafvel.: — Å en an- 
nan sida skulle jag mycket ogilla , om des- 
sa inconsequenser, som egentligen äro of- 
fer åt den uppvuxna generations förut 
hafda opinioner, skulle i vetenskapen 
bibehålla sig. Men detta kan ej ske; all 
slags odling går oupphörligt framåt och 
misstag rättas efter hand. 

Jag skall nu anföra de undersöknin- Metal!i- 
gar af mineralier, som blifvit gjorda, och sitar. 
dervid begynna med de metalliska. | 

Vid Huntington ") i de Förenta Sta= Wol- 
frams-= . 
syra. 

i) American Journal of Science andArts. B. IV: 
Pp. I T: 
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terna i, N. America har man funnit wol- 
framsyra, i form af ett gult, i brottet jord- 
artadt mineral, som åtföljer wolfram och 
tungsten i en qvartzgång. Såsom bevis 
att det är wolframsyra må tjena, att det 
löses. utan lemning i caustik -ammoniak. 
Det gula öfverdrag som förekommer på 
wolfram från Zinnvald innehåller, åtmin- 
stone den jag haft att undersöka, icke nå- 
gon wolframsyra. 

förmen, Henric RosE har undersökt vismut- 
"glans från Riddarhyttan €) i Westman- 
land, och funnit den sammansatt af 80,98 d. 
vismut samt 18,72 d.svafvel = BiS?. 

hejar Henric Rose och R-: Pmrurs hafva oppar- z hö ; | 
malm. undersökt kristalliserad vanlig gul koppar- 

malm , som de funnit bestå af koppar 34.40 
jern 30.47 och svafvel 35.87. Rose har: 
derefter ,beräknat dess formel till antin- 
gen Cu S? + Fe S?2, eller Cu S+Fe?S?2. 
Rose anser det sednare sannolikast "=, 
med betraktande af båda metallernas olika 
frändskaper. Winriam Piuniips har ut- 
förligt beskrifvit dess kristallformer "==, 

Bunt R. Pmuiurs har funnit en kristall af 
Kupfer=p 

erz. bunt kupfererz, som syntes vara en kub, 
med : afstympade hörn tf). Vid en ana- 
lys af ett annat stycke af detta mineral, 
som dessutom troligen ofta förekommer af 
olika blandning, fann han koppar 61.07, jern 
14 och.svafvel 23.75, svarande emot FeS? 
+ 4 CuS. 

+); GtnseRTs Annalen N, F, B. 12 s. 191 
0 55) På anf, st. p. 187. 
: 35!) Perouuies Annals of Philos, Apa 1822: p; 297: 

:1 F) På 'anf. st. > Febr. 1822: p. 81. | 
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Brooke har undersökt de flera ApsppAreenik- 
af arseniksyrad koppar ”) som i mineral- koppar- 
riket förekomma, han har deraf funnit 4 oxid. 
slag, hvilka han erystallographiskt och che- 
miskt bestämt, men då'han ej uppgifvit 
analysens precisa resultat är det icke möj- 
ligt att bestämma hvad värde hans be- 
stämmande kan hafva. Han uppställer sitt 
resultat på följande sätt: : 

Trubbig octaöder 1 at. kopparoxid 1 at. arseniksyna 5 at. vatten 
'Spetsig rhomboid 2 . . 4; RE a 9 ve 
Rätvinkl. rhomb. 

prisma frjetel var bye Syros KRANEN > > 
Snedt rhombisk N 

prisma Br RE IRENE SERA fa RAD AR 

De skulle således utgöras af CuAs + 10 Aq, 

samt af Cu?As med vattenhalter hvars . 
syre vore lika, 13 och I gång kopparoxi- 
dens, hvilka sistnämda visserligen äro föga 

sannolika förhållanden. 
BrooxeE har upptäckt ett mineral af pi 

en ganska egen sammansättning ""). Detifvafvel- 
är ljusblått till färgen, crystalliseradt oChplyoxid. 
dess e. vigt omkring 5,3. Det är hårdare | 
än svafvelsyradt, men lösare än kolsyradt, 
bly. Efter BrooKxes analys består det af 
svafyvelsyrad blyoxid 75.4, kopparoxid 18 

och vatten 4.7, d. ä. Cu Aq? + Pb S7. 
BertmerR har funnit en kolsyrad bly- Kol- 

oxid från Dep. la Charente som innehål-,)yoxid. 
ler något mer än 7; Pp. c- kolsyrad silf- 

I 

+) Edinb. Phil. Journ. B. VI p. 132. . 
"+) Putrcries Annals of Philosophy Aug. 1822. 

8. 118. 
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veroxid "), löslig: både i ättika ochi am- 
moniak. 

Kolsy- Ir winG har undersökt den bladiga varie- 
rad och teten af den svafvelsyrade och kolsyrade 
Abu! blyoxiden "=Y och funnit den sammansatt af 
Y9M520 d. af den förra och 68 d,. den sednare. 

Vid ett försök som jag haft tillfälle göra 
derpå, erhölls 0.287 svafvelsyrad blyoxid 
och 0.71 kolsyrad. Detta svarar emot in- 
tet bestämdt förhållande. På 28.7 d. svaf- 
velsyrad "blyoxid skulle 75.9 d. kolsyrad 
blyoxid fordras för att gifva 3 at. af den 
sednare på en af den förra. 

" Hårkis. ' « Hr AnRFvednson bar undersökt hårkis el- 
ler svafvelbunden nickel """), och funnit 
att den består af 64.8 nickel samt 35.2 
svafvel — Ni S?, ; 

Anti- > > VAUQUELIN har undersökt ett mine- 
bur. ral från Pyreneerna ft) som har metallisk 
nickel. glans ' och blekröd färg, som sitter 1.små 

partier inbäddadt i quarts med zinkblende 
och 'blyglans. » Af VAuvQuerins försök fin- 
ner man att mineralet ej innehåller arse- 
nik. Man har gissat att det kan vara an- 
timonbunden nickel, men är osäker om: 
det ickestillika håller något svafvel. 

Zink > Hr "ÅREvEDSON har underkastat zink- 
manaan-Dlende +P) en ny analys, för att bestämma 
blende. OM ' detta. mineral möjligen skulle, kunna 

höra till den nya föreningsart, som han 

") Annales! de Chimie et de Physique T. XX.; 
Pp: 104. 

++) Edinb. Phil. Journ. B, VI, s: 388. 
2) Ko Vet: Acad. Handl 1822,sedn. H. p. 443. 

"+) Annales de Chimie T. XX. p. 421. 

”T) BK. V. Acad. Handl. 1822, sedn, H. på 438: 
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kallat oxysulfureta, men han har” vid ana=' 
lysen af denne, äfvenså väl som af man- 
ganblende, funnit att båda äro svafvelbund- 
ma metaller, den ene Zn S? och den an- 
dre MoS?. 

BerTHIER har undersökt flera arter af Brun-' 
Brunsten, för att bestämma deras använd= 
barhet till blekvattens beredning. - Bland 
dessa har han funnit åtskilliga, som äro 
ren superoxid, andra som äro blandningar 
af superoxid och manganoxidhydrat, ändra 
åter, från Romaneche och Perigueux, som 
hålla baryt och vatten:i afvexlande myc« 
kenhet, samt Bestå af 'oxid och superoxid 
blandade (eller kanske af mangansyrad ba- 
ryt och' manganoxid-hydrat), samt slutli- 
gen andra som- innehålla manganoxid-si- 
licat, men alla dessa i så afvexlande bländ- 
ningar, att för den chemiska constitution 
af dessa föreningar inga resultat kunna 
dragas "). 

SeYzERT, i Philadelphia, har analyse-Chrom- 
rat Chromjern från Bare Hills: vid Balti=: jern- 
more ""), och har funnit det innehålla 36 
d,. jernoxid 39.51 d. chromoxid, 13 d.ler- 
jord och 10.6 d. kiseljord. Man skulle 

häraf kunna göra formeln Äl Si + 2 Fe 

Ch. Märkvärdigt är att jernoxid och 
echromoxid här förekomma i samma för- 
hållande som i det crystalliserade chrom- 
v från Isle de Vaches, (jfr förra års- 

er. p. 125) men leran och kiseljorden 

+) Annales de Chimie et de Physique T. XX 
YTA Få 

44) SILLIMANS Americam Journ. Vol, IV p. 321. 
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variera i relativa proportioner. Utan tvif- 
vel fordras, för att få rigtiga formler för de 
ull afventyrs flere slagen af chromjern att 
hafva funnit och med noggranhet analy-. 
serat några af dem crystalliserade. 

Sconod Frionus "Y har undersökt scorodit 
""" och funnit den sammansatt afarseniksyr- 

lighet 31.4, 'svafvelsyra 1.5, vatten 18, 
jernoxidul smittad. af kalk och mangan 

» 47.83 men denna analys kan icke vara rigtig 
och det är ingalunda troligt att detta mi- 
neral innehåller arseniksyrlighet. Ficisus 

Ranten-har - undersökt så kallad Rautenspath 
spath. 7 . d . 

från Leogang i Salzburg, och funnit deri 
jornoxidul, manganoxidul, kalk och talk 
förenade med nära dubbelt kolsyra mot i 
vanliga kolsyrade salter. Om denna ana- 
lys torde således gälla det samma. 

Kolsy- Professor WaALrmstEpT "") har under- 
"Utsökt ett fossil från Hartz, som har den 

kolsyrade kalkens form och genomgångar, 
med ganska obetydlig afvikning i vinklar- 
ne (den spetsiga 71945 den trubbiga 
108215"). Det består af 84.36 d. kolsyrad 
talkjord, 10.02 kolsyrad jernoxidul, samt 
3.19 kolsyrad manganoxidul. Det håller 
således icke kalk, och är derigenom märk- 
värdigt, emedan, innan MiTSCHERLICHS Upp- 
täckt af kroppars isomorphism, man till- 
skref dessa kolsyrade salters form en:halt 
af kalk, som bestämde den, 

| BeERN- 

+) Neues Journal fur Chemie und Physik. N: R 
B. IV s. 199. a 

+) Neues Journal fir Chemie und Physik, N.R. 
By V, s. 398. 
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> BerwHARDti och Branors £) hafva bes Chloro- 
skrifvit ett nytt, icke kristalliseradt mine- P2 
ral af grön färg, som de kallat chloropal, 
och som förekommer i Ungern tillsamman 
med holzopaler. Detta mineral är dels 
skåligt i brottet, dels jordartadt och har 
magnetisk polaritet. Det består af kisel- 
jord 46, jernoxid 33, manganoxid 2, lera 1, 
och vatten 18. De betrakta det såsom 
ett vattenhaltigt jernoxidsilicat. Men dess 
magnetiska polaritet, äfvensom färgen tyc- 
kas tillkännagifva, att det måste innehålla 
ganska mycket jernoxidul och kan tilläf- 
ventyrs vara fS>? + 3A4g, som smånin- 
gom, genom hvad Haäv kallar epigenie, 
blifvit partielt bragt till en högre oxida- 
tion. 

R, Pmrurs ££) har undersökt Urani- yanit. 
ten från Cornwall; och funnit den sam- - 
mansatt af 60 p.c. uranoxid, 9 koppar- 
oxid, 16 phosphorsyra och 14.5 vatten, 
hvaraf han erhåller 37.2 phosphorsyrad 
uranoxid, samt 12.3 phosphorsyrad kop- 
paroxid. Vid den analys af uranit från 
Autun, som jag för några år tillbaka an- 
stälde, fann jag kalk till nära 7 procent i 
detta mineral, men ingen phosphorsyra, 
hvilken jag trodde mig ej kunna vänta der, 
då mineralet, efter lösning i saltsyra och 
lösningens afdunstning med värme, upp- 
löstes i alkohol, och kalken sedan fäldes 

") Neues allgem. Journ, fur Chemie und Physiks 
N. RB. B. 5. s. 29. 

+?) Pmiruirs Annals of Philos Dec. 1822, 409 
och Jan, 1823, 57. 

KV. AA. drsd. 1802. "170 
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med svafvelsyra, "Men sedan Pirnes un- 
dersökning blef mig bekant, har jag pröfz 
vat uraniten från Autun för blåsrör på phos- 
phorsyra och funnit, att denna syra inne- 
hålles” deri. Detta sätt, att med blåsröret 
upptäcka phosphorsyran, hade jag då ej än= 
nu funnit, ty i det fallet hade den såker- 
ligen ej undgått min uppmärksamhet. Ura- 
hiten från Cornwall håller ej kalk, efter 
PHirures, det skall blifva interessant att 
undersöka huruvida dessa båda uranitarter 
äro phosphorsyrade dubbelsalter der kalk 
och kopparoxid, såsom isomorphå baser, fö- 
reträda hvarahdra, | 

Heliotrop har ' blifvit undersökt af 
minera- BrAnDeEs och FIrRNHABER f) som deri funno 

lier. 
Helio- kiseljord 96.25, jernoxidul 1.25, lerjord 
trop. 

Opal. 

0.83 och flygtiga delar 1.05. 
BeunaAnT har undersökt opalerne i de- 

ras hemvist i Ungetn "5). De finnas på 
många ställen, men förnämligast vid Cser- 
venicza 2 mil från Kaschau. Deras ma= 
trix är öfverallt trachytisk, d.ä.” hörer 
till de uråldriga, ofäntliga, efter -ållt ut+ 
seende volcaniska massor, Hivaraf en stor 
del af Ungerns jordyta utgöres. BEUDANT 
anförer att feuer-opal, hvaraf HumBorpTt 
hemfört så vackra exemplar från America, 
är ganska vanlig vid Csernevicza, men fås 
endast i smärre stycken och vanligen ful- 
la af sprickor. Varieteterna af opalen in- 
delar han dessutom i a) feuer-opal, 6) 
mjölk-opal,'c) vattenklar opal, d)-stalac- 

+) På anf. st, p. 405. 
++) Edinb. Phil. Journ. PB. VII, p. 332, 
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titisk e) iridiserande, eller den så kalla= 
de ädla, som betalas ganska dyrt, så att 
smärre vackra stycken deraf betalas med 5 
till 6 Louisd'or och de större med ofantli- 
ga summor "),;f) jernhaltig opal (opaljas- 
pis) och g) holz-opal, som BEUDANT anser 
vara träd, petrifieradt med opalmassa. De 
tvenne sednare äro ganska allmänna. Opa= 
lerne förekomma alltid såsom följd afin- 
filtrationer i trachytmassor, och sådant är 
deras förekommande äfven i Mont-Dore och 
Cantal, samt i America. BEuDaAnT finner, vid 
jemförelsen emellan quårts och opal, en 
egenhet i den sednares. natur, som möjli- 
gen kunde. sammanhänga med dess vatten= 
halt. Denna olikhet, är ;densamma som 
emellan crystalliserad kiseljord och. kisel- 
jord torrkad ur dess, gelatina, hvilken 
ibland nära nog liknar opalen. 

Ett nytt mineral: har. blifvit funnit iGibbiit. 
en öde jerngrufva vid staden Richmond: 
Massachusets 77"). EBENEZER EMMONS, SOM 
fann det, har kallat det Gibbsit, efter den, 
af Mineralogien så förtjente Öfversten Gisss. 
'Torzrey i New-York har funnil det sam- 
muansatt af. 64.8 lerjord samt 34.7 vatten, 
utan spår af-.phosphorsyra eller flusspatssy- 

ra. Det är således lerjordshydrat Al+3Aq. 
Diaspor, detta besynnerliga mineral, af Dia- 

hvars localitet man ännu ingenting känner, >Por- 
- 

+) I Mineral.Cabinettet' i Wien har man en ädel 
opal, som har storleken af: en knytnäfve och 
väger 17 uns. Denzsär sedan 200 år cabinetse- 
exemplar och man känner ej fundorten, 

+) Edinb, Phil. Journ, B. VIL 4. 388. 
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har nyligen blifvit undersökt af W. Piuir- 
riPs "), som funnit dess kristallform vara en 
dubbel sned prisma, på kvilken sidorna 
omkring den ena af de trubbiga solida vink- 
larna luta mot hvarandra med vinklar af 
65”, 10829,30'" samt 1019,20'. - CHILDREN 
har deri funnit 76.06 d. lerjord, 7.78 d. 
jernoxidul och 14.7 d. vatten, samt efter 
den vanliga Engelskt-mineralogiska metho- 
den, att nöja sig då man får ett visst an- 
tal hela atomer, utan allt afseende på san- 
nolikhbeten af ett sådant antals förening 
till ett helt, betraktat den såsom samman- 
satt af 1 atom jernoxidul, 20 atomer ler- 
jord och 8 atomer vatten. Men om detta 
mineral i stället innehåller jernoxid, hvar- 
till 13 procents förlust vid analysen ger 
anledning att gissa, så är jernoxid-halten 
8.94 p. c. ' Lerjorden innehåller 35.49 d. 
syre och jernoxiden 3.48, tillsamman 38.97. 
Vattnets halt af syre är 13.07, som är 3 
af lerjordens och jernoxidens sammanlag- 
de. Deraf följer således att Diaspor är 
ett bydrat af lerjord och' jernoxid, der 
vattnets syre är endast 3 af dessa oxiders. 
Jernoxiden utgör nära I atom på 10 at. 
lerjord, men det är ingen anledning att 
förmoda dem här förenade annorlunda än 
såsom isomorpha, hvarvid således deras rela- 
tiva qvantiteter kunna variera, såsom man 
ock ser på splittror af mineralet, der jern- 
oxidens hydrat är isynbart större qvanti- 
tet inblandad. Formeln för detta mi- 

$) Psurues Annals of Philosophy. Jul. 1822; 
påg. 17. 
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-nerals sammansättning synes således va- 

ra AlAq, FeAq; eller om man häldre 

vill, FeAq+ 10 AlA q. (Fi Ag+1043 49.) 
BertHieR har nyligen 'undersökt ett 

dylikt ämne från Beaux, Dep. Bouches- 
du-BRhone 5). Han fann det sammansatt 
af lerjord 52.0, jernoxid 27.6 och vatten 
20.4. Mineralet är jordartadt. -BERTHIER 
anser jernoxiden mechaniskt inblandad; 
men det är klart att det utgör en förening 
af I atom vanligt jernoxidhydrat med 3 

at. motsvarande hydrat af lerjord Fe?Aq? 

+3 AP Aq? (Pr Ag+ 34249), och att 
vattnets syre deri är hälften af basernes. 
Vi hafva således i dessa 3 hydrater ler- 
jorden förenad med vatten, så att jordens 
syre är lika, dubbelt och 3 gånger vattnets. 

VaAvQueELuin har undersökt en phosphor- phos- 
syrad lerjord från en grotta "") i en vol-Phorsy- 
canisk bergart på Ile Bourbon, qvartier jord. 
S:t Paul. Den är jordformig, hvit och : 
blandad eller förenad med litet phosphor- 
syrad ammoniak, samt en ringa qvantitet 
af ett animaliskt ämne. Analysen är icke 
så afgörande, att detta fossila ämnes sam- 
mansättning kan med säkerhet bedömas. 
VauQueELin fann 46.67 d. lerjord, 3.13 d. 
ammoniak samt 30.50 d. pbosphorsyra. 
Han räknar deraf 6.66 d. phosphorsyra 
förenad med ammoniaken , samt 23.84 för- 
enade med lerjorden, till följe hvaraf 

+) Jouroal of Seiences, Litterature &c. B. 13. 
sid. 436. 

”") Annales de Chimie et de Physique, 7. XXI, 
pag. 188. 
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syran här skulle vara förenad med 4 gån= 
ger så mycket hasis, som i det neutrala 
saltet.. 

Cryo- GreseKe, hvars vistande på Grönland 
" har så betydligt riktat mineralogien, bar 

uppgifvit Cryolithens fundort och sätt att 
förekomma =), Den träffas alldeles vid 
bafsstranden, liggande på granit och bil- 
dar en hvit bädd, som på långt håll lik- 
nar en ismassa. Berget är tvär-sluttande 
möt vattnet och man finner under cryolith- 
bädden qvartzgångar och drummer af tenn- 
malm, med wolfram , misspickel, svafvel- 
kis och stenmärg. Stället kallas Iviket (af 
ivik, gräs) och hafsviken heter Arksut. 
Ungefär 120 famnar från detta stålle är 
en vid sträcka beklädd med perpendicur 
lära qvartz-cerystaller af en fots längd och 
4 till 5 tums diameter, och innehållande 
små inbäddade crystaller aftennoxid: Cryo- 
lithen bildar här tvenne särskildta' lager 
ungefär lika stora, af 10 famnars längd 
och 5 till 6 famnars' bredd. Den ena af 
dessa består af en ren hvit cryolith, den 
andra af en rödbrun, som innehåller inblan- 
dad fältspat, blyglans, svafvelkis, koppar- 
malm m. m. Vid hafsfloden träffas de af 
vattnet, som ganska mycket affrätt deras 
öfversta yta, : 

Chryso- Herr ArFeveDson "") har undersökt den 
beryll. Brasilianska Chrysoberyllen (Cymophane 

Haiur): och funnit att den i sitt rena skick 

+) Edinburgh. Journ. of Philos. B: VI, s. 141. 
") KE. Vet. Acad. Handl. 1822, förra hälften, 

P28: 90. 
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ieke. innehåller 'kalkjord, utan består af 
81.43.d. lerjord och 18.73 d. kiseljord. 
Den är således ZS, och tillhör helt och 
hållet. lerjordens: famille, der den får sin 
plats bredvid disthene eller cyanit.' 

> Vatueuin har undersökt vanlig pro-Prober- 
bersten eller Lapis Lydius "), Chvilken väl rapis 
mera är alt anse såsom en bergart än så- Lydius 
som ett eget mineral) och funnit den sam- 
mansatt af':kiseljord 69, lerjord 7.5, jern- 
oxidul 17, 'kol 3,3, samt ett annat 'speci= 
men af: kiseljord 85, lerjord :2, kålk: 1', 
kol 2.7, magnetkis 2.3, vatten och salmi- 
ak 32.5: Ty " 

Herr AnRFveDson 5) har undersökt Bo-Boracit. 
raciten från Luäneburg och dervid begag- 
nal den method han uppfunnit, att utjaga 
boraxsyran. 'med' flusspatsyra. Han har 
funnit den bestå af 69.7 d. boraxsyra: och 
30.3 id. talkjord;; :och anser det sannolikt, 
på sätt sid. 96 är anfördt, att boraxyran 
deri håller 2 gånger basens syre. 

"NuttaArr , i Philadelphia, har unders Nema- 
sökt de magnesiahaltiga 'mineralier, som Mogens 
förekomma i serpentin-formätion vid Ho-siamar= . 
boken i New-Jersey 55), Han har der 
åtskiljt a) asbestformigt tälkjordshydrat, 
som han kallar JVemalith, b) compact kol- 
syrad talkjord, af spatig textur, som han 
kallat Magnesiamaärmor, i hvilken förekom= 
mer i små gångar och ihåligheter en hvit 

”) Annales: de Ghimie et de Physique, T. XXI, 
pag. 323. 

++) KB. Vet. Acad: Handl. 1822, förra hälft. p.g2. 
SAF) StiumAxs American Journål of Sciences, B. 

IV, p. 16. 

mor och 
Marma- 

lit. 
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ordformig talkjord och små kristaller: 
Dessa har Nuttarr ej undersökt, men det 
förtjenar undersökas om icke dessa äro, den 

ena Magnesia alba (3 Mg Ö? + Mg Aq?) och 
den andra vattenhaltig neutral kolsyrad 

talkjord (Mg C? + 6Aq.). c) Marmalit, (så 
kallat af poeposew, jag skiner, för dess star- 
ka perle-artade glans) har en tunnbladig 
textur, och genomgångar efter sidorna af 
en sned och hoptryckt fyrsidig prisma. 
Den har en blekgrön eller grågrön metal- 
lisk glåns, skäres lätt med knifven, är 
ogenomskinlig och spröd e. v. 2.47.; Blä- 
der ut sig litet för blåsröret och smälter 
icke. Han fann den bestå af talkjord 46.0, 
kiseljord 36.0, kalk; 2.0, vatten 15.0, samt 
jernoxidul och kanske ehromoxid 0.5. . Den= 
na sammansättning ger. formeln MS+Aq, 

BertTnieR har på samma sätt ynder- 
sökt åtskilliga föreningar från serpentin- 
formationen vid Castellamonte och Baldis= 
sero i Italien, och har funnit der bland- 
ningar af kolsyrad talkjord, med vatten=- 
baltiga talkjords-silicater och med. blott 
kiseljord +). Så har han t. ex. fått föl- 
jande resultat: 

Talkjord 25:5 — 44.0 — 35.0 — 23.0 
Kolsyra 10.5 — 41,8 — 37.4 — 36.0 
Kiseljord 43.5 — "94 — 26.6 — 20.6 
Vatten 12.0 — 4.8— 1.0 — 45 
Kalkjord — — — om — 14.0 
Sand — -— 8.5  — — — — 

9) Neues Journal för Chemie und Physik, N. R ; 
5, 8, 352. 
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Han har äfven undersökt flera: arter 'af 
Sjöskum, i hvilka han funnit från 50 
till 54 procent kiseljord, från 13 till ::25 
proceut talkjord samt från :18 till 25 pro= 
cent vatten, af hvilken olikhet i resulta< 
ten det visserligen ser ut, som vore ännu 
icke den' egentliga chemiska föreningen :i 
sjöskum till 'sin: sammänsättnings-formel 
bestämd ,' helstoingen af de: 5 arter, ha 
undersökt, höll så mycket.kiseljord och; 
vatten:mot talkjorden, som :Kiaerotu fann; 
efter hvars analys fotmeln är beräknad 
till: MS3+5494. > En af de srenare arterna 
sjöskum från Coulommiers gaf:talkjord 24:03 
kiseljord 54; vatten 20 och'lerjord' 1.45 
Dess formel är MS? + 24q. och .BErRTHIER 
anser de öfriga-hålla denna förening, blan= 
dad mad ett talkjordshydrat: ab MAg.::' 

'-SeYBeRT, i Philadelphia, 'har.;tillkän= Chon- 
nagifvit att Chondrodit från:Sparta,; Amezdrodit. 
ricanernes' Brucit, är ett:fluosilicat af talk+ 
jord. SY 101 soc ” lösk OR dh IDE 

Hr Rose har undersökt?sammansätt- 
ningen af Spheén och funnit. dess formel 
vära CS6+0T96 7), I q bsiml 
i I Zeolithernes klass är för: den -che- Zeoli- 
miska Mineralogen mycket att »upptäcka, ”" 
Desse mineralier, för det mesta produc- 
ter af/vatten-infiltrationer i den öfversta 
skorpan af:uråldriga berg), -och vanligast 
i trachyter och lava, efter så välslockhade ==" 
som ännu brinnande volcaner, äro vanligen 

”) Strrimass American Journ. of Science Gc. 
»B. V, s. 203; (LT 

$") Gilberts Annalen N; F. B. 13, 6 94 
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vattenhaltiga $iligater,'af lerjord med nås 
gon af de:starkare: baserna, särdeles kalk= 
jord :och natron, dels hvar: för sig; dels 
tillsammani Redan har stilbiten i BrooKe's 
hand, vid: noggranna vinkelmätningar, sön- 
derfallit i Comptonit, Brewsterit, Heulan= 
dit och Stilbit ")...: Af ;dessa. äro likväl 
endast de: två sista chemiskt undersökta. 
Heulandit :är. nemligen namnet !på stilbite 
ahamorphique,: om hvilken WALMSTEDT Vis 
sat; att dem här en annan sammansättning 
än den vanliga. 'stilbiten. :20s - od ,” 

| sasJag harchaft tillfälle att undersöka de 
zeolither) som jemte stilbit, heulandit och 
apophyllit ,i förekom ma i trachyterna från 
Ferrö £7), : Jag fann der tvenne:egna mi- 
neralier. i: Det: ena fyller «alla de små blå- 
sorna i lagan och: omkläder närmastlavan 

ide stora; det är hvitt och kornigt. Utpå 
detta sitter étt gråaktigt eller i: gult; fal= 
lande hvitt som'är stråligtymåmmelonne- 
radt och som man skulle taga för mesoty.p, 
och utpå dessa framstå i cäviteterna af de 
större : blåsorna apopbyllit, 'stilbit-och beu 
landit. Det synes således tydligt. att de 

"ur den inträngande vätskan utcrystalliserat 
i samma ordning. » Dessa mineralier håfva 
en: sammansättning olik. andra förut. be+ 
käntas; men» de innehålla samma ibeståndss 
delar som mesolith.! Jag:barsderföre kal= 

Mesolin.Jat den ena MesoZin och idensandra Mesoli 
Mesolin ligger lavans yta närmast. Den 
består af kiseljord 47,5, lerjord 21.4, kalk 

+) Edinburg Phil. Journ. B. VI, p; ti2. 
$t) Få anfö st. B: VI); sid. 7. . 
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- 7.9, natron 4.8, våtten 16.19. Dess for- 
mel är NS? +20S? +94S+14 4g. ; Den 
skiljer sig således från »mesolithen: endast 
derigenom att den sistnämnde håller blott 
6 atomer vatten. ' Mesol består af conver-= Mesol. 
gerande fina strålar och är alltid mer och 
mindre smittad afF'litet kolsyrad kalk! Den 
gaf kiseljord 42.6;-lerjord 28, kalkjord 11.43, 
natron 5.63, vatten: 12:7, hvaraferhålles 
formeln NS? +20S2+9AS +b84g. Den- 
ne skiljer sig från mesolithen deri,; att i 
den sistnämnde äro kalkjorden och natro- 
het i form af trisilicater. 

Hr ArFfveDson här undersökt: en Cha= Chaba- 
basie från Ferrö, lemnad såsom prototyp för TR 
detta ändamål af framledne Abbe Haär 7), 
och funnit den bestå af kisel 48.38, ler=> 
jord 19.28, kalk 8.7, kali 2.5, vatten coch 
bau . CS? förlust 21.14. Formeln deraf blir pe, oh 

+345246 Ag. Jag sätter icke i fråga 
alt detta är rätta formeln för chabasie, 
och att, vid den analys jag anställt af cha- 
basie från Gustafsberg "FY, kiselhalten ut> 
fallit för stor, hvarigenom jag i formeln 
erhöll trisilicat i första termen. ÅRFVEDS 
$on har derjemte analyserat ett fråm ALLAN 
i Edinburg sändt mineral, undet namn af 
ehabasie, sammansatt af kiseljord -49.174 

lerjord 18.9, natron med litet kali 12.19; 

vatten 19.73. Formeln blir 20) +3ASÉ 

+6 49. d rd Å 

I 

+) På anf. ställe, sid, 10. 
”") Afhandl, i Fysik, Kemi &c. VI, p. 190. 
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> Du Menn. har: endersökt åtskilliga zeo- 
lither "), af hvilka hågra visserligen äro 
nya, men då de ej åtföljas af någon slags 
mineralogisk' beskrifning, eller af så be- 
stämda; localitets-uppgilter , att de af en 
annan kan igenkännas, och dessutom, på 
sätt Du Menir: sjelf anfört, en blandning 
af flera; déri vore möjlig, så måste jag 
lemnå: dessa såsom :intressanta anlednin- 
gar till vidare undersökningar. De haf- 
va härrört från -Vagö, Nalsö, Dalsmy- 
pen o. fl. 

KrATtinG och Vanuxem 69) hafva, i 
granskapet af Sparta i New Jersey, på 
samma ställe der den manganhaltiga zink= 
oxiden förekommer, träffat en malmbädd, 
som .synes lofva att, genom rikedom på 
flera särskilta mineralier blifva ganska märk- 
värdig för mineralogerna. Af de der fund- 
pa mineralier hafva de till én början be 
skrifvit ett, 'som synes 'vara nytt. Det 
förekommer i spatiga massor, som hafva 
tre tydliga genomgångar, af hvilka två 
äro lättare. Dessa genomgångar tyda: på 
en rhomboidal prisma, med en något sned 
basis. Prismans sidovinklar äre 106? och 
74? , och basens lutningsvinklar 99.45 och 
80.15. Färgen är mörk. olivegrön, här 
och der öfvergående till brunt, e. Vv. 3.5E 
till 3.55, grönt strek och grönt pulver, ge- 
nomskinlig i kanterna. Repas af pyroxéne 

5) Disquisitiones chemicx nonnulorum fossili- 
um &c. Schmalkaldie 1822, p. 85. och Neues 
Journal der Chimie und Physik N. R. B. 4. 
& 351 och B. 6. s. 146. Nr 

4) Ediobargh Pbil. Journal B. VII 317. 
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och apati, men repar flusspat. Half mes 
tallglans på genomgångsytorna. Verkar 
ej på magneten. : Smälter för blåsrör' till 
en svart kula. Angripes' föga af?syror: 
Efter Kaetiscs analys: består det af ki 
seljord 56.0, kalk 15.1, manganoxidul 13.5; 
jernoxid 10.0, zinkoxid 1.0, lerjord 2.0, 
Cglödgningsförlust 1.0). KEATInG 'beräk- 
nar, oagtadt mineralets gröna färg, -jer- 
net deri såsom oxid, och' har försökt att 
häraf göra en formel, enlig med de che- 
miska proportionerna. Det kan likväl icke 
sättas i tvifvelsmål att jernet här är oxi- 
dul, och då är kiseljordens syre jemt 
3 gånger basernes; hvilka åter med un- 
dantag af lerjorden alla äro isomorpha. 

c 
Formeln blir då mg+S?. Om i detta mi- 

neral icke en tillfällig inblandning af ki- 
seljord gör att fossilet egentligen är ett 
bisilicat, d. äs pyroxene, så är detta 'mi- 
neral ganska märkvärdigt. ' KratinG och 
Vanuxem försäkra likväl, att genomgångar- 
nas vinklar äro bestärmndt olika pyroxéns. Vi 
kunna då vänta upptäckten af en likadan se= 
rie af trisilicaterna, som vi hafva af dessa 
isomorpha basers bisilicater; oagtadt de för- 
ra synas vara vida sällsammare. 

SevYsERT 7”) har undersökt en grön 
pyroxéne från trakten af sjön Champlain 
1 N. Amerika, och funnit den sammansatt 
af kiseljord 50.38, jernoxidul 20.4, kalk 

4) Strumans American Journal of Sciences B. 
V. 5. 1135. 

Pyre- 
xéne, 
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19.33, talkjord 6.83, spår af mangan, 
lerjord 1.83. Han beräknar den till Mg.S? 
+ 20S? + 2fS?, oagtadt det väl är klart 
att dessa silicater här ej äro sammancry- 
stalliserade annorlunda än såsom isomor- 
pha. Jag bar anfört denna analys endast 
såsom ett förnyadt bevis på H,. Roses sats, 
att alla pyroxéner äro bisilicater af kalk, 
talk, jernoxidul och manganoxidul, blan- 
dade 1 hvarjehanda förhållanden. 

Granat. Hr, BreprerG har analyserat Sala gra= 
nat "), och åf tvenne, till utseende och 

blåsrörsförhållande, fullkomligt lika  gra= 
"nater erhöll han följande olika resultat: 

; A 

kiseljord — 36.62 
lerjord — 7.53 

+, jernoxid — >22.18 

 kalkjord — 31.80 

taldorslanr sagt 
100.08 

B 

36.73 
2.78 

25.83 - 
21.79 
12.44 - 

99-97 
I båda äro basernes och kiseljordens syre 
lika, och syret i de baser. som hålla 2 
atomer syre lika med syret i de som hål- 
la 3 atomer, hvarigenom således vilkoret 

fylldt och formeln blir för båda m S+ 

FS Ett - vackrare exempel än detta, på 

isomorphismens inflytande till åstadkom- 
mande af lika yttre caracterer på mine- 
ralier , som hafva en betydligt skiljagtig 
sammansätning, kan svårligen framtagas. 

") K, V. Acad, Handl, 1822, förra H s. 63. 
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SevseRT "Y har undersökt en: granat 
från: hyss anförda ställe vid Cham plain, 
som gaf kiseljord 38.0, jernoxid 28.06, 
lerjord 6,0; kalk 29. Häraf synes :ätt. en 
del af jernoxidew funnits 1 mineralet i 
form af oxidul och att formeln för dess 

sammansättning är följande C]S+ äs 

Hr AÅrFvebnson har analyserat en ka- Kanel- 
nelsten ££), funnen i stora, kanelfärgade, "ter. 
icke kristalliserade klumpar i Malsjö kalk- - 
brott i Vermelandy, och har funnit den 
sammansatt af kiseljord 41.87 kalkjord 33.94. 
lerjord 20.57 samt jernoxid 3.93. Formeln 
är £S+84S+8CS. Kanelsten har i all- 
mänhet granatens sammansättning, men 
här, äfvensom i den af NORDENSKÖLD un- 
dersökta =", blir en atom öfver af silica= 
tet af den basis som håller 3 atomer syre. 
Är denne en tillfällig eller en väsentlig 
beståndsdel? ; 

H, Rose har undersökt Analcim från Anal- 
Catanea och Fassa och -den'så kallade Sar= "+ 
kolithen ="); hans analys gaf kiseljord 
55,12, lerjord 22,99, natron 13.53, vat- 
ten 8.27, hvaraf formeln NS?+3AS?+ 
249. En - särdeles märkvärdighet med 
delta förhållande är, att analcimens och 
leucitens formler äro de samma, då vat- 
ten undantages och kalium substitueras 
för natrium, Man kan då fråga: är na- 
tron med 4 at. vatten, (d. ä. med en qvan- 
MR 

— F) SiLuvans American Journal of Science. Bi 
" «8 117; M 

44) Årsb. d. Br M. 1821. P- 100. 
+4$) GiLverRts Annalen DN, F, B. 12, & 181: 
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titet vatten; som håller 2 gånger fatro« 
nets syre), isomorpht med vattenfritt kali? ' 
Jag erinrar om den redan omtalade na- 
tronälun, som har alldeles samma kristall- 
form som kali-alun,! men som håller 4 
atomer: vatten mer än denne. MiTtscHERLICH 
har visat att 2 atomer ammoniak med 4 
at. vatten äro isomorpha med en atom 
vattenfritt kali. | 

CHR. GmeEuin har undersökt ett mine- 
ral från Kaiserstuhl vid: Freyburg, i hvil- 
ket har mycken likhet med eléeolithen; 
hvarföre hän ock: med denne jemfört dets 
Det förekommer icke; erystalliseradt, är 
mörkt, blågrått eller askgrått, med: fett- 
glans, och dess e. v, är 2.3. Det ger vid 
upplösning i syror lukt af svafvelbunden 
vätgaz, äfven af de renaste bitar, och det 
innehåller både svafvelsyra och saltsyra. 
GmELIN fann, vid analysen, kiseljord 34.016, 
lerjord 28.4, kalk 5.235, natron 11.288, 
kali -1,565; ' jernoxid 0.616, gips 4,891, 
koksalt 1.618, vatten och svafvelbundet väte 
10.759. Att litet närmare bestämma hvad 
ett. så blandadt mineral i chemiskt hän- 
seende bör anses vara, är svårt, förnämligast 
ur det skäl, att: man funnit t. ex. svafvelsyra 
i haöyn och saltsyra i sodalit, både från 
Grönland och Vesuvius, hvarvid dessa 
mineraliers kristallform synts utvisa, att 
salter af dessa syror möjligen kunna vara 
deri innehållna såsom väsentliga beståndsr- 
delar, hvilket således äfven kan vara hän- 

delsen här; men äfven i detta fall mås 
ste de öfriga beståndsdelarna stå i något 

; '? visst 



16 

visst inbördes förhållande, hvilket här blir 
CS + 2iVS + g4S och detta mineral för- 
håller sig då till nephelin som t. ex. me- 
solith till mesotyp, och torde förtjena att 
utmärkas med det namn af Ittnerit, som 
Gwmenis derföre föreslagit.  Eleolith från 
Fredriksvärn fann GmELIN sammansatt af 
kiseljord 44.19, lerjord 34.42, natron 16.88, 
kali 4.73, kalk 0.519, talkjord och man- 
ganoxidul 0.687, jernoxid 0.652; detta .mi- 

nerals formel blir följagtligen AS +3.45S, 

hvilket, om det substituerande kalit ersät- 
tes af natron, är nephelins formel. 

GustaF Rose har i en utförlig afhand-Fältspat, 
ling om fossilier, som i anledning af de- sag 
ras crystallform, blifvit räknade till fält- Anor- 
spat, åtskiljt ej mindre än 4 särskilta mi- ip: 
neralogiska species ”). Det' första af des- 
sa är vanlig fältspat, KS3 + 34S?, för 
hvars prototyp man kan anse t. ex., adu- 
laria fr. St. Gotthard, och till hvilken hö-= 
rer vår vanliga spatiga fältspat, amazon- 
sten från Siherien, labradoriserande fält- 

 ospat från Fredriksvärn, fältspaterne från 
aveno, Carlsbad, Fichtelgebirg och den 

glasiga fältspaten från Vesuvius m. fl. stäl- 
len. Den andra är Albit, NS3. + 34S3, 
der natrium ersälter fältspatens kalium. 
Albitens primitiva form är'en oregelmäs- ” 
sig paralellipiped, hvars vinklar Hr Rose 
med all noggranhet bestämt. Albit-crys= 
staller äro sällsamma, De förekomma vid 

| 
Å 

+) Grusrnts Annalen N. FoB. i3 a 175. a 

BV. Ad. drsb. 1820. fr Hå 
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Arendal i Norrige, äro kände under narån 
af adularia från Dauphiné, hafva erhållits 
från Kerabinsk i Siberien, från Prudel- 
berg vid Hirschberg i Schlesien m. fl. stäl- 
len. Desse crystaller bafva hittills alltid 
funnits i tvillingscrystaller med ingående 
vinklar, Haäv's hemitropie. . Den tredje är 
Labrador från America, hvars form G. Rose 
med noggranhet skiljt från fältspatens, 
men han har ej analyserat den, Dess for- 
mel, efter KrarrRotus analys, är JVS3 + 
3CS3 + 12 AS. Den fjerde förefaller i 
drushål i kalkstensblock från Somma.. . Han 
bar kallat den Anorthit af det skäl, att 
dess hufvudkännemärke från fältspat be- 
står deri, att hans båda blad-genomgån- 
gar ej äro rätvinkliga. Den består af ki- 
seljord 44.49, lerjord 34.46, kalkjord 15.68 
talkjord 5.26, jernoxid 0.74. Formeln för 
dess sammansättning är MS + 205 + BAS. 
Hr G. Rose har utförligt beskrifvit dessa 
mineraliers kristallformer, hvilka i en be? 
rättelse, som denna, utan figurer ej kun- 
na göras begripliga. Hans afhandling bär 
på en gång stämpel af en erfaren mine- 
ralog och af en skicklig chemist, och sy- 
nes mig vara en modell för det sätt hvarpå 
mineralier böra undersökas och beskrifvas. 

Apoe Brewster. hade funnit att den apo- 
phyllit. phyllit som förekommer på Ferrö, tillsam- 

man med den förut omtalade mesoline, > 
frambringar i polariseradt ljus så utmärkt 
besynnerliga optiskå phenomen, att han 
trodde sig böra skilja dem från andra 
apophylliter, såsom ” ett ' särskilt spe- 
cies, hvilket han gaf namn af Tesselit. 
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För att rättfärdiga dennadistinction, skic- 
kade han ;mig-en portion af detta säll- 
samma mineral, att analysera. Vid den 
naturligtvis noggrannare omsorg, hvarmet 
jag sökte små skillnader i såmmansältninr 
gen, emellan denne och den vanliga apo- 
phylliten 7), fann jag spår äf flusspats- 
syra deri, och då jag med ammoniak fäll- 
de en upplösning deraf i saltsyra; som 
ej blifvit afdunstad till torrhet, så erhöll 
jag en fällning som utgjorde 343 p. c. af det 
använda mineralets vigt, och befanns vara 
ett basiskt fluosilicat af kalkjord. Då jag 
omgjorde :samma försök: med apophylliter 
från .Utön och från Fassa, fann jag deri 
samma förhållanden, så att emellan dessa, 
äfven i detta hänseende, icke fanns nå- 
gon annan verklig skillnad än att Utö- 
apophylliten gaf litet mera fällning med 
ammoniak, nemligen 4.32 p. c.. Resultaten 
blefvo följande: 

Tesselit: Utö Aphoph, 
Kiseljord 51.76 — 51,18 
Kalkfluosilicat  : 3.53 — 4.82 
Kalk 22.73 — 21.71 
Kali 5.31 — 5.27 
Vatten 16.20 — 16.20 

9.53: 99.18 
Fluosilicatet af kalk, KA analyseradt, 
fanns sammansatt af kalk 62.25, kiseljord 
19, flusspatsyra 18.26 — (mineral for- 
mel = CS? + 3CFI) hvarifrån mineralets 
sammansättning lätt beräknas till 

« 5) Edingburgh Phil. Journal. B; 7. 8. I: 
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Sa MR XTessekt, VI kbk 44 ; dära 
lönt Nab T phyllit, ,. analysen. 

Kiseljord : + 52.38 3" ) -— 32.13 — 52.90 
Kalk «vo +» +» 24.08 — 24.71 = 25.21 
Kall «so > os: D37 — B29 i 527 
Flusspatssyra« "0.64 — 0.82,— 0:00 
Valen: py se ö 16.230 — 16.20 — 16.20 

in h99:47 19913, 99-38 
Att här bestämma med hvilken basis 

flusspatssyran "är förenad, är icke möjligt. 
Af försök öfver flusspatssyrans förhållande 
till silicater, synes flusspatssyran kunna 
i fullt mättade silicater ingå, utan att ruhb- 
ba eller ändra det relativa förhållandet 
emellan basis+ och kiseljord. ' Men om i 
detta fall denna ringa halt af flusspatssyra 
i apophylliten är en tillfällig inblandning, 
hvarföre träffas den på Ferrö, vid Utön, 
vid Fassa, på ställen så långt åtskiljda och 
i så olika terréiner? Apophyllitens formel 
lider af denna ringa flusspatssyrehalt in= 
gen väsendtlig förändring. För öfrigt bar 
denna analys icke rättfärdigat. BREWSTERS 
tanka om betydelsen af de optiska pheno- 
menen hos Ferrö-apophylliten. Det är 
utan all fråga, att de phenomen af strål- 
brytning och polarisation, som frambrin- 
gas af crystalliserade genomskinliga krop- 
par äro af ett ganska utmärkt värde för- 
den vetenskapliga mineralogien. Men dessa 
phenomen synas mig kunna härröra a) af 
olika crystallbyggnad, efter som crystal- 
len hörer till det ena eller det andra sy- 
stemet af de optiska 3 hufvudformernas 
6) Hos samma crystall, efter de olika iso= 
morpha baser, hvaraf den kan utgöras och 
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c)efterohka acetdentella inblandningar, som, 
" ej hindra :genomskinligheten ochisom van- 
ligen åstadkomma färg hosjannars ofärgade 
föreningar; t. ex. hos smaragd, topas o. fl. 
Att skilja emellan dessas inflytelser på ljus 
set, är. att bringa användandet af optiska 
phenomen, såsom utmärkande kännetecken 
1 mineralogien, till sin fullkomlighet, Brew- 
stER har invändt häremot, att det gifves 
3 sätt att med säkerhet skilja emellan mi- 
neralogiska species: den geometriska fors 
men, den optiska undersökningen och den 
chemiska analysen. Af dessa har den för« 
sta förlorat silt egentliga , värde genom 
MirtscHErtcHs upptäckter, den sista kan ej 
anses säker, så länge man beständigt; får 
tillfälle att corrigera hvad man en tid 
trott vara rätt, således återstår, i BreWs 
stERS tanka, endast den optiska såsom 
ofelbar, Vi medgifva gerna både den sist» 
nämndas förträfflighet och den | möjliga 
osäkerheten äfven af väl anställda chemi= 
ska rön, utan att ändock kunna annat än 
protestera mot ett uteslutande bruk af nå- 
gon viss distinctions-method. 

PescHier i Geneve har vi de flesta Eu- Gi«m- 
ropeiska lärda journaler tillkännagifvit, att wmer- 
han i glimmer funnit titan, med ända till 
30 procent af somlig glimmer "), och det 
i sådan som KraArprotH analyserat, utan 
att finna någon. Tillika hade han funnit 
lithion. Henric Rosr, som undersökt flera 
-glimmer-arter , försökte nu för blåsröret 
att upptäcka denna förmodade titanhalt ; 

9) GinrpKRTS Annalen N; Et B. iv; We. 
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men fann intet tecken dertill. Denna oms 
ständighet föranlät PescHiEr, att söka be- 
visa ätt ”RösE misstagit sig, derigenom att 
han” éj följt Presciners method "Y), som 
består. deri ätt, 'sedan man med caustik 
ammoniak utfällt 'alltikvad som kan: fällas 
ur upplösningen "i syra af den medsalkali 
brända - glimmern, tillsätta galläple-infu- 
sion, som då utfäller titanoxid i ymnighet. 
Han har tillika meddelat prof af den ti- 
tanoxid, han sålunda ur några glimmer- 
arter erhållit. Rose hår repeterut ' några 
af de, efter PrscHirEr, starkt otitanhaltiga 
glimmerarterhes analys, utan att finna spår 
till denna metall, utom i en enda; som 
gaf högst I procent titanoxid.. ;Hr Rose 
har meddelat mig smulor af de titanprof 
PEscHteRr skickat honom.  Dét ena erhål- 

let ur glimmer från Massachusets, inne= 

höll: så mycket titanoxid, att reaction för 

blåsröret tydligt kunde framtagas. Det an= 
dra, ur Siberisk glimmer, höll äfven ti- 
tanoxid, men i så ringa qvantitet, att först 

med tenn en otydlig reaction kunde fram- 

bringas. Deremot gåfvo båda med kolsy= 
radt natron kulor af en mjuk, hvit mes 

tall, som bade allt utseende af tenn. Då 

säkert ingen chemist har större erfaren- 
het af titansyrans egenskaper och förhål- 
landen, än Hinric Rose, som ' vi” hafva att 

tacka 'för er redigare kännedom af denna 

kröpp "53, såVär hans negativa resultat i 
detta hänsgende afgörande, utom det att 

+) På anf. ställe, B. 12, $. 219. ö - | 
++) Jefaför förra Årsberättelsen pag. g7:- 
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titanoxid ingalunda kan erhållas på det 
sätt Pescrter hitulls uppgifvit. Hvad upp- 
giften af lithions närvaro beträffar, så är 
den så obestämd och så litet bekräftad af 
det anförda försöket, som snarare tyder 
på talkjord, att den behöfver bekräftas. 

GLEITSMANN Här undersökt Brunkol Brun- 
från Altenburg £). Kokande vatten ut- kol 
drager derur endast 2 p.c. och blir der- 3 
af gulaktigt. Alkobol utdrager 3 procent 
af elt i vatten olösligt, hartzartadt ämne, 
basiskt kolsyradt kali upplöser hela den 
organiska massan till ett brunt, ogenom- 
skinligt liquidum, och lemnar litet lera 
och sand. Syror fälla det upplösta åter, 
hvilket således i det närmaste liknar mull< 
extractet i svartmylla. Denna fällning ger 
en vacker och föga dyr brun målarfärg 
Cumbra). I kokning lemna brunkolen än- 
da till 50 p.c. kol. Men efter förbrän- 
ning 18 p.c. aska, som består af kalk, 
lera och sand. Af likheten emellan brun- 
kolens massa och humus, har GLETSMANN 
föreslagit att använda dem med gips och 
kalk eller aska, såsom gödningsmedel, 

WirrtisG har gjort en dylik undersök- 
ning af brunkol från Höxter. Desse lemna 
endast 6 procent aska, som tillika inne- 
båller kali pet 

”) GittserTs Annalen N. F. B. to, p. 305. | 
+) Bucuners Repert. fär die Pharmacie B. XII, 

Pp. 35g. 
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Vext Chemie. 

. > Ake har gjort den ganska märks 
syror. Värdiga upptäckt £), att Myrsyra kan med 
Myrsy- konst frambringas. En del crystallise- 
frame rad vinsyra, 23. d. mangansuperoxid och 
gande d. concentrerad svafvelsyra, utspädd 
vinsyra. med 2 till 3 gånger sin vigt vatten, blan= 

das till samman och uppvärmas lindrigt; 
dervid utvecklas en myckenhet kolsyre- 
gaz, hvarigenom vätskan får en benägen- 
het att jäsa öfver, om ej kärlet är till- 
räckligt rymligt; sedan denna gazutveck- 
ling slutat, afdestilleras vätskan och myr- 
syra går öfver i förlaget. Denna upptäckt 
bar blifvit bekräftad af flera chemister, 
bland annat äfven på Carolinska Institu- 
tets laboratorium, 2 at. vinsyra åtgå till 
bildande af 1 at, myrsyra, under det att 
mangansuper-oxiden afger 11 atomer syre 
till bildning af kolsyra och vatten med 
en del af vinsyrans kol och väte. DösE- 
REINER har dessutom visat alt myrsyra och 
oxalsyra sönderdelas. af rökande (vattenfri 
svafvelsyra och att kolsyregaz samt syr= 
satt kolgaz dervid utvecklas. Han till. 
skrifver detta svafvelsyrans frändskap till 
det chemiskt bundna vatten, hvarmed des- 
sa syror i deras mest concentrerade form 
äro förenade, efter hvars afskiljande des- 
sa syror förstöras och deras element för- 
enas i binära föreningar, under det svaf- 
velsyran förvandlas till vattenbaltig. Dö- 
BEREINER uppger, alt silfveroxid sönderdelar 

") Girrserts Annalen N, F. B. it, 8. 107. 
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myrsyra till vatten och kolsyregaz; myr- 
syrad silfveroxid af 'syran ur myror 
skall likväl vara ett eget salt, som skiljer 
sig från ättiksyrad silfveroxid genom sin 
stora lättlösthet i vatten. Men 'om den, 
myrsyra som på nyssnämde sätt erhålles, 

äfven genom dubbel decomposition, före- 
nas med silfveroxid, så sönderdelas den 
och silfver fälles, då blandningen lemnas 
åt sig sjelf eller lindrigt uppvärmes. Jag 
förbigår här DösErREInNErRs bestämmande af 
elementens föreningssätt hos åtskilliga vext- 
syror, hvilket hufvudsakligen grundar sig 
derpå att betrakta atomer af första ord- 
ningen i den organiska naturen, såsom 
sammansatta af binära atomer; på lika 
vis ungefär som salter, enligt hvilken t. ex. 
oxalsyra skulle bestå af en atom kolsyra 
och en alom syrsatt kolgaz, myrsyra af 
en atom vatten och två atomer syrsatt ' 
kolgaz, o. sS. v. Detta sätt, att betrakta 
de organiska kropparna, är visserligen ej 
utan mycket intresse, emedan det ger en 
lätt fattlig figurlig framställning af många 
kroppars sammansättning, men det kan 
icke vara rigtigt, emedan mångfalden af 
natur-producter, sammansatt af så få ele- 
ment, är alldeles oförenlig med en lag, 
som så betydligt inskränker möjligheten 
af föreningarna, samt emedan en sådan 
sammansatlning, representerande atomer 

af andra ordningen, är, i electrochemiskt 
hänseende, oförenlig med t. ex. naturen 
af de starka vegetabiliska syrorna, hvilka 
då vore salter och hvilkas vanliga salter 
skulle vara dubbelsalter, under det de 
vanliga dubbelsalterna skulle böra till en 
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klass -af föreningar, hvars tillvarelse vi 
ännu; ej: kunnavanse för rigtigt afgjord, 
jag menar salter »med:flera. än två baser. 

DöserriseR: här uppgifvit ett annat, 

af ättik-bekräftar sig, att nemligen alkohol i bhe- 
syra, 

röring med den egna Pplatinaoxid, som 
Epmunp Davy upptäckt ""), absorberar syre 
ur luften och :sytsättes till ättika. Davr 
fann redan att denna 'ättikbildning ägde 
rum, men hah concentrerade sin -upp- 
märksamhet på den glödande förbränning 
af alkoholn; som af detta platina-prepa- 
rat, hvilket DöseErrEiner kallar suboxid, 
kan åstadkommas. För att verkställa det- 
ta, måste suboxiden fugtas med vatten, 
emedan man annars har att befara en an- 
tändning med explosion. Man fäster en 
remsa lakmuspapper på insidan af en glas- 
klocka, fugtar: en: bit sugpapper med vat- 
ten och lägger litet suboxid derpå. Så 
snart denne insugit vatten, drypas ett par 
droppar vattenfri.alkohol på papperet, som 
lägges på qvicksilfver och klockan stjelpes 
deröfver. Efterhand ser man lakmuspappe- 
ret rodna och om 24 timmar finner man 
luftens volum förminskad och alkohboln 
förvandlad i ättikssyra. Då suboxiden vid 
detta tillfälle icke skall vara det mindsta 
förändrad, härleder DösErEineR förloppet 
härvid från en electrisk verkan emellan 
suboxiden och alkoholn, hvilken, under 
ett positift electriskt tillstånd. skulle oxi- 
deras till ättikssyra och vatten. Att detta 

") GiLrzserts Annalen ps 193. 
a) årsberättelsén d.-3t Mars, 1821, p. 75. 
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uppkommer ' af electriska krafters'” spel, 
medgilves gerua, men att det, efter Dö- 
BEREINERS gissning, skulle ske liksom i ett 
enkelt >galvaniskt. par, der suboxiden fö- 
reställer koppar och alkoholn zink; är ej 
möjligt, och skulle förutsätta syrets fiytt- 
ning från platinan till alkoholn. Förmod- 
ligen hörer detta till: samma ordning af 
ännu oförstådda electriskt chemiska pheno- 
men, som vätesuperoxidens sönderdelning 
i beröring med starkt electronegativa krop- 
par.  DöseEreiserR anför att svafvelbun- 
den platina beredd på våta vägen har lika 
egenskap att förvandla alkohol i ättika. 
Vi känna nu, tillägger han, 3:ne sätt, på 
hvilka alkohol kan förbrännas, a) det mör- 
ka, nyss omtalade, hvarvid ättiksyra bil+ 
das, 6) det glödande (i DAvy's nattlampa) 
der vidbränd ättiksyra Clampsyra) bildas 
och c) det lågande då: kolsyra och vat- 
ten genereras.” | 

Då vanlig terpentin destilleras för sig, Bern- 
erhåller man, vid operationens slut, en "ter 
syra i cerystallform sublimerad i retort- Terpen- 
halsen, om hvilken redan MArRABELU yt- "" 
rade den förmodan, att det vore bern- 
stenssyra. LecaAnu och SersaTt hafva när= 
mare undersökt detta och tro sig hafva 
med säkerhet funnit, att denna syra, hvar- 
af ganska litet erhålles, verkligen är bern- 
stenssyra, samt till och med har denna 
syras egna smak. Deras försök skola va- 
ra repeterade och bekräftade af Herrar 
Henry, Moutirrarp och PARRA "). 

9) Journal de Pharmacie 1822 Nov. sid. 451. 
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Kork- BraAnbes har anålyserat korksyran "), 
syra. och funnit den sammansatt af väte 16.37, 

kol 36.52, syre 47.11, hvilket gör 18H+ 
6C + 60, eller enklare H?C3023+ - Men då 
syrans mättningscapicitet är 3 af dess syr- 
halt, så synes den förra formeln vara den 

rättare. - BouiLLon 1rA GRANGE har analy- 
serat samma syra ="); men hans resultat 
afvika, både till syrans mättningscapacitet 
och sammansättning, betydligt från BRAN- 
peS's. Efter Bouvintron LA GRANGE består 
korksyran af kol 53.81, väte 6.97 samt 
syre 37.20, och då han funnit dess mätt- 
ningscapicitet vara hälften af dess syr- 
halt = 18.6, så är formeln för denna sy- 
ra .H3 C+ O2. Det är klart att båda ej 
analyserat samma förening, oagtadt båda 
beskrifvit dess beredning på lika sätt. 
Det skall i alla hänseenden blifva interes= 
sant att få orsaken till skillnaden utredd. 

Vid- LassaiGnE har undersökt producten 
citron. Af Citronsyrans destillation, och funnit att 
syra' den -ger ett surt, gulaktigt vatten och en 

olja, tyngre än vätskan; som håller gan- 
ska mycket syra, hvilken kan utdragas, 
dels genom - repeterade tvättningar med 
vatten, dels med en alkalisk vätska. Den= 
na syra erhålles ren då dess neutrala salt 
med kali eller kalk blandas med salpeter- 
syrad eller ättiksyrad blyoxid, och den 
uttvättade blyfällningen sönderdelas med 

RE K FA + 

”) Neues Journal der Chem. und Physik N. Bi 
B. 6, s. 260, 

++) Journal de Pbarmacie Mars 1822, $. 107, 
=) Annales de Chemie et de Pbysique &c, T 
"XXI p. 100. 
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svafvelbunden vätgaz 'eller med” svafvels 
syra, hvarefter ' vätskan afrökes tll an- 
skjutning. - Denna syra, som fått namn af 
vidbrändeitronsyra, Aciduumpyrrocitricum 
anskjuter i små hvita nålar, är flygtig, 
men decomponeras dervid till: en del, 
löser sig både i alkohol och vatten. id. 
syra löses i 3 delar vatten af + 109. Dess 
lösning är skarpt sur. Denna syra skil- 
jer sig från citronsyran derigenom att den 
ger lösliga salter med de flesta baser, utom 
med blyoxid och qvicksilfveroxidul. Las- 
SAIGCNE har analyserat några af dess salter, 
men försöken kunna ej vara rigtigt utför- 
de, emedan syrans mättnings-capacitet ut- 

fallit olika för olika baser, så t. ex. skulle 
100 ”d: af denna syra mätta 127.27 d. 
baryt, 194.117 d. kalkjord och 203 d. 
blyoxid, en mättnings-capacitet, som va- 
rierar emellan 7.38 och 54.3: Det resul- 
tatihan fått att syran består af 47.5 kol, 
43.5 syre samt 9 väte, är således af all- 
deles intet värde, helst det icke öfver- 
ensstämmer med något ringare antal af 
hela atomer af elementen. 

Jag skall bland växtämnen äfven om- Blåsyra. 
tala de försök, som blifvit -gjorda med 
blåsyra, oagtadt denna kropp lika väl till- 
hör den oorganiska naturen, som den or= 
ganiska. Sedan denna syra begynnt blifva 
ett läkemedel till invertes bruk, har upp- 
märksamheten blifvit mer än förr rigtad 
deråt. Man har funnit många svårighe- 

ter för att dervid erhålla en syra af be- 
stämd styrka, och sedan att hestämma 

halten af blåsyra i den som kan erhållas 
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redan färdig, Den förra af dessa om- 
standigheter är till det mesta öfvervun- 
hen. genom VAuQuErins method, att lösa 
qvicksilfver-cyanur i en gifven quanlitet 
vatten, samt att sönderdela med svafvel- 
bunden vätgaz, och borttaga öfverskottet 
af den sistnämnde ur den silade syran med 
kolsyrad blyoxid. ' Det inkast man gjort, 
att vätskan dervid stundom kan fås litet 
blyhaltig, är af intet värde. ' Men att de- 
terminera huru mycket syra, som i en 
dylik vätska innehålles, är en annan nöd- 
vändig omständighet , som, enligt Ures för= 
sök ")), verkställes bäst på det sätt , att man 
afväger en liten portion qvicksilfveroxid, 
som sedan öfvergjutes med en vägd por- 
tion af syran; man omrör dem till syrans 
lukt är försvunnen, hvarefter vätskan afs 
hälles, oxiden sköljes några gånger med 
vatten, torrkas och väges, Qvicksilfver- 
oxiden upptager ZI af sin vigt blåsyra och 
följagtligen innehöll den pröfvade vätskan 
z så mycket blåsyra som oxiden förlorat 
i vigt. Om man misstänker en halt af 
saltsyra i vätskan, så måste man mätta 
den med ammoniak och intorrka saltet 
vid lindrig värme 3; blir då någon ting qvar 
så är det salmiak, ty-blåsyrad ammoniak 
är flygtigare är vatten. En annan svå- 
righet är blåsyrans förvarande. Om den 
hälles i flaskor, som utpå äro öfvermåla- 
de med en ogenomskinlig färg, och deri- 

"genom befrias från ljusets inflytelse, så 

+) Neues Journal der Chemie und Physik. NR 
B, 6, & 284: j j 
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bibehåller /dén 'sig temmeligen länge, men 
äfven 'då' förstöres den efter: längre tid 
och "stelnar till en kolig massa. Man har 
derföre föreslagit att förena den med en 
fet olja 7), efter man tyckt sig finna ätt 
den i den flygtiga oljan i bittermandlar 
så väl'behåller sig, och efter de försök, 
som påstås vara anställda af RivorFi, skall 
den på detta sätt kunna förvaras, 

Då med denna syra olyckor;»så: lätt Motgift 
kunna åstadkommas, har man sökt: finna 
motgift deremot. ' Man har försökt chlor 

för blå- 
syra. 

(syrsatt saltsyregaz), saltsyra, terpentin= : 
ölja och ammoniak. "Af dessa har, framför 
alla andra, ammoniak visat sig verksam "=). 
BuckneR och Murray, utan kunskap om 
hvarandras försök, hafva förgiftat djur med 
blåsyra och sedan användt caustik ammo= 
niak utspädd med vatten, hvarvid medlet 
befunnits häfva symptomerna' och återställa 
Kfvet. Båda' observerade att djuret, en 
katt och en silkeshare, af egen "instinkt, 
sökte att få mera af ammoniaken, slickade 
fingren hvarpå den applicerades 0. s. v. 
såsom bevis på den ögonblickliga lisa med- 
Jet gaf. Bucuner- sänkte "flugor och ge= 
tingar i blåsyregaz och, då de deraf syntes 
döda, infördes hufvudet först i caustik am- 
moniak och sedan i vatten, hvaraf de blef- 
vo hastigt återställde till lifvet och flögo 
snart bort. ' 

9) Neues Journal fur Chemie und Physik. NR 
Bitd 16. 4456 tt envson rarpaft 

44) Bucusers Répertorium fär die'Pharmacie B. 
XI s. 144. Edinburgh Phil, Journ. 7: B, 5. 124. 
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ScHRADER har undersökt halten af blås 
syra i några flygtiga oljor +) Han fann 
det på det sätt, att oljan löst i alkohol 
blandades med caustikt kali till dess lukten 
af” blåsyra var försvunnen, derefter ut= 
fälldes oljan med vatten, och silade vät= 
skan blandades med saltsyrad jernoxid, 
hvarefter fällningen behandlades med fri 
syra och lemnade berlinerblått, som torr= 
kades och vägdes.  ZEtheroleum Pruni 
Padi gaf på 100 d. 19.20 d. berlinerblått, 
getheroleum :laurocerasi 16, färsk zetherols 
amygdal. amar. gaf 22.5, och 3 års gam= 
mal 17.6. RoziQuet "") har äfven un- 
dersökt bittermandeloljan, i afseende på 
dess halt af blåsyra, samt i hänseende ull 
en, emellan homwom och Vocer i Munchen, 
uppkommen tvist. Voczen hade funnit, att 
flygtig bittermandelolja , lemnad i beröring 
med luften , absorberar syre och afsätter / 
crystaller, hvilka VocerL trodde kunna re= 
duceras med hydrothyon-ammoniak- Vid 
den undersökning RoziQuet häröfver an= 
ställde, fann: han att denna olja består af 
två särskilta delar: den ena flygtigare går 
först öfver, håller blåsyra, och är giftig; den 
andra kommer sist, är mindre giftig , ab- 
sorberar syre ur luften och crystalliserar. 
Crystallerna äro en :egen syra, rodna 
starkt lakmuspapper, lösas i kokande; vat- 
ten och anskjuter derur under afsvalning, 

De 

>) Buckners Repertorium B. XII s. 130, 
SS 61 ag de Pharmacie, Maäji och Juni 1822 

& 293. ; 
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De äro icke giftiga. Den flygtigare delen 
absorberar intet syre och kristalliserar icke. 
RozriQuetT anser sannolikt, att blåsyra ej 
finnes i denna olja, utan bildas först af =, 
alkalits åverkan, efter alkalit i köld ej ut- 
drager den. Detta är likväl orätt, ty på ' 
det af ScHraveER anförda sätt, då contacts- 
punkterna mångdubblas, utdrages blåsyran 
äfven i köld, och det är vanligt, att vat= 
tenhaltiga' vätskor långsamt utdraga syror 
ur deras förening med oljor. Lukten rö- 
jer dessutom blåsyrans närvaro. 

Hr Lispsercsson har lemnat en full-?egetar 
LL ER ya a É a biliska 
ständig undersökning af Opium; så väl sauba- 
utur inländsk valmo som levantiskt. Han «<r- 
har i det förra funnit mera morphin än 
i det sednare. Han har dessutom utför- 
ligt beskrifvit sina försök £), som bevisa 
att morphin icke är den verksamma be- 
ståndsdelen i detta förträffliga läkemedel, 
en omständighet som sedan vunnit acci- 
dentella bekräftelser äfven genom utländsk. 
erfarenhet. Joun Murray i England gaf 
2 drachmer surt ättiksyradt morphin åt 
en katt, utan att denne, deraf röjde nå- 
gra giftiga verkningar, och Murray slöt 
deraf att ättiksyra är ett motgift mot 
.morphin ”5). Man fortfar ännu i Frank- 
- rike att med ether utdraga morphin ur 
Opium 757), i tanka att det utdragna är ett 
egit giltigt ämne, som ej deltager i opii 

vr I) KE. V. Acad. Handl. 1822 förra Häftet s. 95.. 
oc) Edin. Phil Journ. B. 7 8. 126. - 
. 5545) Journal de Pharmacie Sept, 1822, p. 438. 
cc KVA. Äärsbs 1822, | bd 27 JR 
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sedativa verkningar. LinDBERGSSON-har visat; 
att detta ämne är rent Morphin , och att det 
hvärken är giftigt eller verksamt. LINDBERGS-> 
son har gått ännu längre, ban har förklarat 
morphin icke vara en saltbasis, och att den 
alkaliska reaction det ibland visar ochibland 
saknar, icke tillkommer morphin, utan 
härrör af ämmoniak, som bildas då mor= 
phin får stå tillsamman med kali eller ' 

måghesia, och LinpBErGsson har sökt göra 
sannolikt, att morphin innehåller qväfve, 

och att detta qväfve, genom sönderdelning 
af en portion morphin, bildar ammonia- 

« ken. Då morphin löstes i saltsyra och 
det intorrkade saltsyrade morphin utsat- 
tes för torr distillation, erhölls ett allde- 
les icke surt vatten, hvarur, genom af- 
dunstning, salmiak i krystaller afskiljdes. : 
Dessa af Hr LinpBERGSSON uppgifna fa- 
cta kunna vara och äro förmodligen rig- 

tiga, utan att derföre berättiga till den ' 
slötsats att -:morphin icke" skulle vara en 
saltbasis.  Lerjords- ytterjords- och" be- 
rylljörds-hydraterna reagera ingendera al- 
kaliskt, utan deras salter reäagera såsom 
fri syra, men de äro derföre saltbaser, 
och andra med morphin analoga kroppar, 
"t.ex. strychnin, icke 'allenast reagera be- 
ständigt alkaliskt, utan till och med ' fälla 
metalloxiderna ur deras lösningar i syror. 

> Bussy har lemnat en analys af mor- 
phin, enligt hvilken detta skall bestå af 
qväfve 4.5, väte 6.5, kol 69 och syre 20. 
Att här med ' säkerhet afgöra atomernes 
relativa antal, är icke möjligt; men då man 
beräknar den qvantitet syre, som mor- 
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phin borde: hålla, relatift till sin förmåga 
att mätta syrorna, hvilken utgör 2.5 samt 
förutsätter att. detta tal utgör -en atom 
syre, så finner man att morphin. består, 
"efter de här uppgifna tal, af i at. qväfve: 
36 at. kol, 40 at. väte och 8 at. syre, 
och då dessa sammanläggas så blir ato- 
mens - vigt 3934, då syrets är 100. Då 
bör, efter denna beräkning, 1147 d. mor- 
phin mätta 100 d. saltsyra, Jag har fun- : 
nit i ett.försök 1131 d. Denna öfver- 
ensstämmelse är märkvärdig nog, ehuru 
jag ej lägger mycken vigt derpå, så län- 
ge försöken ej blifvit repeterade. Det bes 
visar i alla fall, hvad vi länge haft skäl 
att förmoda, att syrehalten i de vegetabi- 

 liska saltbaserne icke är till syret i syror- 
na i ett sådant submultipelt förhållande 
som vid de-oorganiska basernes föreningar 
| med. syror. Till äfventyrs gäller för dessa 

baser, hvad som gäller för ammoniaken 
att de aldrig kunna gifva ettneutralt salt 
| utan att vara förenade med en atom vat- 

ten, efter hvilken det multipla förhållan= 
| det af syret i syran rättar sig. 

PeEiLeETtiIER och Cavestov hafva gjortstrycks - 

| 

|| 
1 

några wa undersökningar på Räfkakor 7).nin och 
ux Vomica) och funnit att bästa sät-. 

tet alt erhålla 'strychnin derur är, att ut- 
draga den raspade frukten med alkohol, 
afdistillera denne och sedan i kokning med 
magnesia utfälla strycknin. Fällningen tyvät- 

| tas med kallt "vatten ett par gånger och 
torrkas. Derefter utkokas fällningen med 

") Journal de Pharmacie. Jul. 1822, p. 305. 
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alkohol af 0.806; alkoboln afdistilleras till 
tunn syrups consistens, då man har ett 
magma, som man sedan lemnar tills det 
blifvit grynigt, hvarefter det tvättas, från 
extractif- dch färgämnen, med spiritus af 
0.88, som lemnar strychnin ren, bvilken 
genom upplösning i kokande alkobol fås 
i snöhvita kristaller under långsam afsval- 
ning. - Om man, i stället att nyttja ma- 
gnesia till fällning, använder caustlik am-= 
moniak eller kali, så fäller sig strychnin 
i form af en klibbig seg magma, som är 
vattenfritt strychnin, och som om några 
dagar sväller ut och faller till pulver, un- 
der det att den förenas med vatten. Lö- 
ser man det klibbiga i absolut alkohol, 
så får man det klibbigt igen, emedan als 
koholn ej har vatten att gifva den. 6 & 
räfkakor gåfvo! endast 172 gran ren strych- 
nin. Men ur den med magnesia kokade 
vätskan, som lemnades åt frivillig afdunst- 
ning, ansköt om några dagar Brucin,än- 
da till 80 gran, så att dessa båda salt- 
båser tillsamman innebhållas i räfkakorna.-: 

Qvinin= . Carraup har funnit, att svafvelsyrad 
och Cin= Sn: de s s chonin GVinin, fullt ren och väl torr, lyser i mör- 

kret med ett lifligt phosphorescerande sken 
då den lindrigt uppvärmes. PELLETIER har 
bekräftat detta och funnit', att äfven svaf- 
velsyrad cinchonin lyser lika starkt, Tem= 
peraturen behöfver ej gå högre än till 
+ 100. Ättiksyrade salterna af dessa ba- 
$er phospborescera icke ”). pe 

4 

”) Journal de Pharmacie. Dee. 1521 Pp. 5195 
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> Det är bekant att man vid socker- jndif:- 
beredning af hvit-betor införde bruket af rexta 
väl utbrända kol, såsom ett förträffligt ämnen. 
reningsmedel, och man fann dervid, att Socker. 
de som erhållas vid salmiaks fabrikation, 
samt framför alla andra de efter berliner- 
blå-tillverkning, voro verksamma i ringa 
dosis. Detta har sedan så utsträckt sig till 
sockerraflinering i allmänhet, att dessa kol 
i handel ej mera kunde erhållas, i den 
mängd som behöfves, för raffineriernas 
behof. Denna omständighet har föran- 
ledt en mängd undersökningar, dels huru 
kolet skulle erhållas af största verksam- 
bet, och dels huru ett en gång nyttjadt kol 
skall kunna användas flera gånger. Det 
förra af dessa utreddes till svar på en pris= 
fråga af Societe de Pharmacie ") och det 
sednare såsom svar på en prisfråga af So- 
ciele d'encouragement pour I'Industrie na- 
tionale "F') i Paris. Bussy, PAYEn och DEsFos= 
ses hafva sökt utreda-det förra ämnet, och 
den första af dessa vann priset. Deras 
förenade resultat hafva visat a) att kolet, 
då det verkar såsom decolorerande, icke 
sönderdelar utan förenar sig med de fär- 
gande ämnena, alldeles såsom lerjordshy- 
drat. Således om man med kol borttager 
färgen af en lösning af fernbock , coccionell, 
indigo Clöst i svafvelsyra och syran utfälld 
med kalk) o. fl. samt sedan behandlar ko- 
let med en lösning af alkali, så upplöser 

2 

4) Journal de Pharmacie, April 1822, p. 181. 
++) Bulletin de la Societé d'encouragement &c. 

a Oct. 1822, p. 318. 
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"detta det färgande ämnet oförändradt. Mät- 
tas vätskan med en syra, kan. den åter 
decoloreras med kol såsom förut. Då-det 
häraf följer, att kolen verka genom en che- 
misk frändskap, så hade det visserligen 
hört till detta ämnes fullständiga utredan- 
de, att genom försök hafva utrönt hvilka 
de ämnen äro som på detta sätt kunna 
ur sina upplösningar af kol fällas, för att 
derigenom göra kolens användande till 
techniska behof så mycket större och sä- 
krare; men detta har icke blifvit ett ämne 
för någonderas undersökning. 6) För att 
utöfva denna verkan måste kolet vara i 
den högsta grad af fin fördelning, åstad- 
kommen af chemiska verkningar. Det 
hårda, täta, glänsande kolet, det må 
erhållas af djur eller vextämnen, är all- 
deles overksamt, äfven i den högsta grad 
af mekanisk fördelning. Derföre kan icke 
kol, som redan en gång åstadkommit deco- 
loration, genom ny bränning återfår sin 
förra förmåga; ty det ämne som förenat 
sig med kolet förvandlas genom bränning 
i ett sådant hårdt eller glänsande kol. c) De 
främmande ämnen som kolen kunna inne- 
hålla, t. ex. phosphorsyrad kalk i brända 
ben, äro i och för sig sjelfve alldeles overk- 
samma till decoloration, och om de ut- 
öfva någon verkan, så är den tillfällig, be- 
roende af vätskans natur, t. ex. om den 
är sur; "Att-med en syra utdraga ben- 
jorden ur benkolet förminskar likväl myc- 
ket det. afskiljda renare kolets decolore- 
rande kraft. . d) Man kan återgifva åt ko- 
let sin decolorerande förmåga om. man 
derur med chemiska reagentia utdrager 
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det ämne det fällt på sig, och i några fall, 
t. ex. vid sockerraflinering, om kolet blan- 
das. med jäst och vatten och får jäsa, hvar- 
vid alkohol bildas af-sockret, och det fäll- 
da färgämnet kan sedan utdragas med al- 
kali. e) Man kan afett vegetabiliskt ämne 
få ett kol, som närmar sig det animali- 
ska i decolorerande kraft, om detta ämne 
innan bränningen fint fördelas och blan- 
das med hvitbrända ben, pulvriserad pim- 
sten, qvarts, eller krita o. s. v. Det har 
till och med lyckats att artificielt bereda 
ett kol af 100 d. lera, som blandas väl med 
vatten till en välling, hvari sedan inar- 
betas 20 delar tjära och 50 d. fint pul- 
vricerade stenkol, hvarefter massan torr= 
kas och kolas i cylinder, och dessa kol l 
öfverträffa i verksamhet vida de bästa väl 
utbrända trädkol. f) Man kan af mju- 
ka animaliska ämnen erhålla; förträffliga 
kol efter "samma regel; men alla  äm- 
nen med hvilka djuriska substancer kun- 
na blandas till erhållande af ett förträff- 
ligt kol, öfverträffas af eldfast alkali, 
emedan detta i bränning utdrager qväf-. 
vet i form af cyanogen, hvarvid det: 
återstående kolet undergår en desintegra- 
tion, som betydligt ökar dess verksam- 
het, och emedan föreningen med alkalit 
sedan kan med vatten utlakas, Bussy 
har med försök visatatt ju mindre qväfve, 
som återstod i kolet, efter blodlutens utlak= 

— ning, ju större decolorations-förmåga har 
det. — Detta ämne är af mycken vigt äfven 
för oss. Detta reningssätt bör kunna infö- 
ras i våra socker-raffinerier , vid salpeterns 
beredning, der en -oren moderlut ofta 
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hindrar saltets utkristallisering, men framför allt 
vid våra brännvinsbräunerier, der det vanliga 

trädkolet 'så: ofullkomligt uppfyller sitt ändamål 
att fullt borttaga finkeloljan, oagtadt man: an- 
vänder så mycket deraf, att man utan en di- 

 stillation skulle förlora för mycket i Kolens 
massa, och vid denna distillation sträfvar åter 
finkeloljan, genom sin flygtighet, att skilja sig 
vid kolet, samt följa ångorna af spiritus och 
vatten. Jag skall derföre här meddela den ta- 
beil Bussr uppgjort på olika kolsorters decolo- 
rerande verkan. De äro deri jemförda med vers 
kan af väl bränd bensvärta, såsom det vanliga- 
ste och svagaste kolet, men redan detta öfver= 
träffar i verksamhet mångfalldiga gånger våra 
bästa vegetabiliska kol af björk, bok eller ek. 

KORT NE 
oj fesög a M än 
ge FOI: ö & o 
RFLGIA IAS ” 5 

3 2 2 å : s PrsER FN 

Kolsort, qvantiteten 1 gramm 5 s 3 + Fr Sy 
= 183 sv. med. gran. & 23 SÄCKEN ER ERS 

Kn pr SR 
Hog Få S Nn & 
FA AR nr NÅNN BN 
so Sr bl BI 5 

ang 2 [ [=] [aa] 

Blod, brändt med Pottaska "4.6 0.18 150 20 
Blod, brändt med krita 0.57 |-0:107 118 SITE: 
Blod, brändt med phosphorsyrad kalk) 0.38 | 0.09 t2 I10. 
Limm, brändt med”pottaska 1.15 | 0.14 |36 [15.5 
Ägghvite, bränd med pottaska 1.08 I 0.14 134 115.5 
Gluten vegetabile, brändt med pott- 

äska 0.34 | 0.08 I10.61 8.8 
Kol, af ättiksyradt kali 0.18 | 0.04 | 5.61 4.4 
Kol, af kolsyradt natron, Sjöpeder | 

ladt med phosphor 0.38 | 0.08 I12 es) 
Utbränd kimrök 0.128] 0.03 4 3.3 
Kimrök bränd med pottaska 0.53 | 0.09 15.2 [10.6 
Kol af brända ben, först behandlade 
med saltsyra och sedan brända med 
pottaska 1.45 lo.18 145 120, 

Kol af ben, behandladt med saltsyra] 0.06 |o.o15 [1.87 | 1.6 
Olja, bränd "med phosphorsyrad kalk) 0-06410.017 12. 1.9 
|Kol af ben, (ur salmiaks fabriker) 0.03210.009 ki. | 
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"Dessa försök äro gjorda på det sätt 
att r gramm af kolet lades i en liten glaskolf 
och af profvätskan: påslogs små qvantite- 
ter i sender ljumt, och omskakades, och der- 
med fortfors till dess att färgen begynnte 
att icke mera försvinna. 

Priset för en gång nyttjade kols re> 
stitution erhölls af DE CAVAILHON, Men som 
denne hade redan fått ett uteslutande pri- 
vilegium. på sin methode, så tillät Socie- 
teten att beskrifningen på methoden, som 
efter uppgift skall vara enkel, lätt och 
föga dyr, får: hållas döljd till dess att 
privilegii-tiden är ute. Societetens com- 
mitlterade trodde sig likväl icke kunna af- 
göra om denna restitution går an för mer 
än-en gång. 

Wirson, i London, har erhållit pa- 
tent på följande method att raffinera soc- 
ker "): Man upplöser sockret på vanligt 
sätt i kalkvatten och tillsätter sedan, på 
hvar centner socker, 4 uns hvit vitriol, upp- 
löst i den ringaste qvantitet varmt vatten 
som dertill behöfs, hvarefter massan om- 
röres.  Dervid sönderdelas zinksaltet och 
oxiden fäller sig med sockrets extractifäm- 
ne, Är sockret mycket orent, så gör man 
bäst att, efter vitriollösningens tillsättande, 
inblanda på hvart 4:de uns af vitriolen 
1 uns kalk, släckt och med vatten utrörd 
till en välling, hvilken tillsättes ungefär 
5 minuter efter vitriolen. Processen är 
föröfrigt den samma som vanligt. 

”) Neues Journal der Chemie und Physik N.R. 
B, 5 s. 357. 
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Mac CurrocH 7) har visat ett sätt, att 
använda sockrets antiseptiska verkningar, 
som kan blifva af ett betydligt användan- 
de. Det är bekannt, att: man med socker 
och salpeter kan bevara kött ganska länge 
från att skämmas, och att sockret: dervid 
bevarar mycket bättre än salt. Mac Cur- 
LocH har användt detta på fisk och fun- 
nit att fisken kan länge behålla sig färsk, 
och att, om man vill torrka den, så be- 
varas han derigenom för en illimiterad 
tid. Man öppnar fisken och uttager in- 
nanmätet , derpå appliceras sockret ome- 
delbart på de köttiga insidorna, hvarefter 
den får ligga i en horizontal ställning 2 
till 3 dagar, sedan kan den upphängas 
och torrkas. Det märkvärdiga är, att qvan- 
titeten af socker är ytterst ringa: till en 
sex markers lax behöfves blott en mat- 
sked pulveriseradt brunt socker (rå-socker, 
pannsocker o. d.) och om man för sma- 
kens skuld vill tillsätta lika mycket salt, 
så kan det ske, men det bidrager på 
intet sätt till fiskens bevarande. 

Socker Man hade skickat till VAuQuEuin från 
förbytt Martinique ”") tlera bouteiller fyllde med 

till vt , 
gummi. Sockerrörs-saft, och bevarade på APErT's 

sätt (att man nemligen efter korkningen 
utsatt dem i några minuter för + 1002). 
Saften i dessa bouteiller hade förändrat 
sig, sockret var i det mesta förstördt och 
förvandladt i en seg gummilik massa, hvar- 

+) Edinburgh Phil. Journ. B. 7 s, 242. 
") Annales de Chimie et de Physique T. XX. 

p. 93. js 
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af en del afsatt sig ur vätskan och en 
annan” del fans deri upplöst. Vätskan flöt 
så trögt att den knappt kunde hällas ur 
bouteillen. ' Detta gummi löses ej i alko- 
hol, gaf ej socker med svafvelsyra, och 
med saltpetersyra gaf det oxalsyra, men 
intet tecken till slemsyra. Det var således 
hvarken vanlig gummi eller af stärkelse- 
natur. | 

v. BonsporerFf har undersökt fernboc- Fern- 
ockens 

kens färgämnes reactioner för åtskilliga fårg- 
syror 5). De öfverenskomma alla deri ämne. 
att färga så väl tincturen, som det &er-: 
med färgade papper mer eller mindre 
vackert gult. Svafvelsyrlighet och borax- 
syra bleka färgen och förstöra den. Fluss- 
spatssyran färgar, om den ej är mycket con- 
centrerad, fernbockspapperet genast gult, 
och detta öfvergår, efter en stund till en 
grågrön färg. Phosphorsyra och citron- 
syra gifva ett ganska vackert gult, som 
väl bibehåller sig, och som passar till 
färgning. Vv. Bonsbporer har försökt det 
på ylle och silke; man kan tilldenna färg 
använda både citronsaft och den sura vät- 
ska, som fås då brända ben sönderdelas 
med svafvelsyra, och gipsen frånsilas, 
v. Bossporer anser sannolikt att nytta kan 
dragas deraf i färgkonsten. 

Faraday 9) har visat att de gula fär- 
gerna af rhabarber och särdeles gurkmeja 
blifva bruna, utom af alkali, af de flesta 

”) Annales de Chimie et de Physique, T. XIX. 
. 283. | 

£+) Journal of Science &c. B. 13, 5. 315. 
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syror och metalliska salter; alla jernsalter 
t. ex. göra gurkmej papperet brunt, till 
och med de' sura salterna af tenn, vismut 
och antimon frambringa denna reaction, . 
hvarigenom opålitligheten af dessa färgor 
såsom reagentia är tillräckligt ådagalaggd. 

Flygtiga VaAvQueLuin har funnit alt då en flyg- 
oljor. ,: 4 ; | . 

tig olja, lavendelolja t. ex., blandas och 
omskakas med concentrerad ättiksyra "). 
så upplöser oljan en del af syran, och den 
underslående syran en del af oljan. Oljan 

"> upptager endast concentrerad ättiksyra och 
vastnet stannar i den understående syran. 
2 delar till volumen olja upptaga en del 
ättiksyra; men genom förnyade skaknin- 
gar med vatten kan all syran åter utdragas. 
På lika sätt upptaga 5 d. terpentinolja 1 d. 
alkohol, och denna blandning blir ej oklar 
af vatten, men om man slår den ofvan- 
på vatten, så ser man huru alkohol före- 
nar sig med vattnet och bildar synbara 
strimmor deri. Vattnet utdrager alkoholn 
ur terpentinoljan endast med svårighet. 

Med denna uppgift contrasterar föl- 
jande af Nimmo "") uppgifna reningsme- 
thod af oleum therebinthine för invertes 
bruk. Man blandar 8 d.terpentinolja med 
1 del starkaste alkohol och skakar dem 
väl. Efter några minuter åtskiljas de, oljan 
sjunker och alkoholn, som innehåller oljans 
orenlighet, flyter ofvanpå. Om detta af- 
hälles och operationen 3 till 4 gr. om- 

”) Annales de Ch. et de Ph. T. XIX p. 279. 
+) Journal of Science, Litterature and the Arts 

B. 13. 8. 441. 
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göres, så skall oljan blifva utan smak, 
nästan utan lukt, lemna ingen återstod 
vid: afdunstning, samt icke vid dess inver- 
tes bruk frambringa de vanliga obehagli- 
ga och skadliga verkningarna på njurarna. 
Man bör ej rena mycket på en gång, ty 
den förändrar sig snart af luftens åtkomst. 

Flygtiga oljor ,' och framför andra ter= , 
pentinolja, äro, enligt Ebomunp Davy 7), 
kraftiga lösningsmedel för iod, som af dem 
upptages med värmeutveckling. Terpentin- 
olja utdrager iod från dess lösning i vat- 
ten, med eller utan salter i vätskan, 'och 
detta sker, genom omskakning, nästan i 
ett ögonblick. Hvarken metalliskt silfver 
eller stärkelse, som annars äro så känsliga 
reagentia för iod, upptäcka den deri. Lös- 
ningen är, efter olika qvantiteter , brandgul 
eller ända till gulbrun. Distilleras den, 
så går först ren terpentinolja öfver, och 
sedan kommer den mättade föreningen i 
bruna droppar. De enda liqvida, som ex- 
trahera iod, äro lösningar af salpetersyrad 
silfveroxid och salpetersyrad qvicksilfver- 
oxidul. Med alkali bildar 'terpentinlös- 
ningen en gul, såpartad massa.  Terpen- 
tinolja förenas också med chlor, (syrsatt 
saltsyregaz) och det med sådan häftighet, 
att om litet af oljan på en platina-slefin- 
föres i denna gaz, så kommer den i kok- 
ning och tänder sig, hvarvid kol afsättes. 

Äfven Campher förenar sig med iod 
och ger en brun mjuk, deliquescent, i 
vatten, alkohol eller terpentinolja löslig 

”) Tirzock's Phil, Mag. Mars 1822: p; 208. 7 
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förening. . Löst i den sistnämda, utdra- 
ger alkohol camphern och lemnar iod och 
terpentinolja olösta. ; | 

LE Rover och Dumas hafva analyserat 
Indigo 7), såsom det synes, med en ut- 
märkt omsorg. - THomson hade för någon 
tid sedan trott sig göra den märkvärdiga 
upptäckten, att indigo icke innehåller nå- 
got väte, utan består af 46.154 syre, 40,384 
kol samt 13.462 qväfve. LE Rorer och 
Dumas hafva till dessa undersökningar be- 
tjent sig af indigo renad på flera sätt, 
hvarvid de erhållit i det närmaste sam- 
ma resultat. Då sublimation ger den säs 
krast ren, så hafva de också fästat förnäm= 
sta uppmärksamheten vid det resultat de 
af sublimerad indigo erhållit. Denna sub- 
limation är ett enkelt, men ganska skönt 
phenomen: man tager god indigo och kros- 
sar den till groft pulver, som lägges på 
ett urglas, hvarunder på passande afstånd 
sättes en spirituslampa. Indigon sublime- 
ras då från bottnen och anskjuter ofvan- 
på massan i ett ludd af glänsande violet- 
ta kristaller. Man afbryter operationen 
innan återstoden begynner att vidbrännas. 
Dessa kristaller äro fyrsidiga rätvinkliga 
prismer, med rectangulair basis. Analy- 
sen skedde med kopparoxid, men vattnet 
upptogs icke i saltsyrad kalk, hvarigenom 
vätets qvantitet säkert utfallit för ringa. 
Af den erkållna gazen, som bestöd af kol- 
syregaz och qväfgaz, lemnades 7.55 pro- 
cent oabsorberadt, så att 92.45 var kol- 
syregas. - Man borde här vänta ett jemt 

”) Journal de Pharmacie. Aug. 1822, Pp. 377. 
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multipelt förhållande. Detta vore då blott 
7.18; det öfriga 0.32 kan vara återstå- 
ende atm. luft... Analysen gaf för öfrigt. 

Indigo sub- sd Fälld genom 
limerad. Tvätta Giling. 

Kol . + 73.26 1.71 4.31 
Nate v dRigrn on BAS RA 
Väte . 
Syre « 10.43 12.18 7.88 

Gay-Lussac har tillkänagifvit 7), att Jäs- 
ett 'svart eller mörkbrunt pulver, som säl=,adsc- 
jes i Paris, stundom temligen dyrt, till" zer. 
vinets klarning, består endast i torrkadtyjarning 

blod. Man använder det på det sätt, ått | 
den portion vatten eller vin, hvarmed 
man vanligen utblandar ägghvite till klar- 
ningen, bländas med detta pulver och 
när det är väl upplöst och fördeladt , slås 
det på fatet och operationen fullbordas 
såsom vanligt. Man torrkar blodet ut- 
bredt på flata kärl vid en hetta, som ej i 
går till den temperatur, hvarvid det coa- 
'guleras, d. ä. som ej får öfverstiga + 50? 
Men det är både mera economiskt och 
snyggare, att betjena sig af ägghviten ur 
ägg, som, i fåll det skulle behöfvas, kan 
torrkas på lika sätt och ger ett förträff- 
ligt klargörande pulver. | 

Man har i Frankrike påfunnit en ap- Svek 
parat, att uppfånga den alkohol, som trod- "Titus 
des följa kolsyregasen åt, vid den sist= under 
nämndes bortgång under jäsningen, hvar-”ten. 
vid man påstod sig vinna ända till 15 p. 
ce. i spiritus. Detta föranledde en beräk- 

2) Annales de Chimie et de Physique, T. XXI 
Pag. 335. | 
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ning af GAY-Lussac, för att bestämma hus 
ru mycket alkohol, som kan évaporera 
med  kolsyregasen, hvarvid det befanns 
att, i en vätska som genom jäsning pro= 
ducerar 3 afsin volum alkohol, (således 
vida starkare än våra tillmäskningar) kan 
icke förlusten af alkohol med kolsyregazen 
öfverstiga 13 p, c. af den som kan erhål- 
las ur vätskan. Då deremot den jästa vät- 
skan håller ännu mindre spiritus, så blir 
också förlusten i alkohol i samma förhål- 
lande ringare. | 

Vattnets > DusrunfauT har anmärkt 5), att då 
beskaf- . Så . . | 
fenhet MAN: till brännvinsberedning af spannemål 
inflyter an vänder rinnande vatten, (sjö- eller ström- 
Pun -vatten), har erfarenheten, särdeles i de 
ten af Holländska brännerierna, visat att man 
PY bifår endast 2 så mycket spiritus, som då 
va an- man använder brunnsvatten, d. ä. sådant 
Hingen fS0T innehåller kolsyrad kalk upplöst; och 

denna erfarenhet skall i Franska Flandern 
vara så erkänd , att, man med mycken kost- 
nad gräfver sig brunnar till brännerierna, 
fast man har rinnande vatten utanför dör- 
ren., Denna omständighet är af största 
vigt att iakttaga för våra inhemska bränn- 
vinsbrännerier, om den nemligen är grun- 
dad; - Är förklaringen deraf-riktig, att nem- 
ligen orsaken till brunnsvattnets större för- 
väfflighet (ligger 1 den kalk det innehål- 
ler, så torde det vara lätt för dem, som 
ej kunna anskaffa brunnsvatten, att sät- 
ta litet aska i tillmäskningsvattnet, Erfa- 

 renheten 

+) ESS de Chimie et dé Physique T. XIX, 
Pp: 72: 
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renheten har redan, vid den Siemenska 
apparaten till bränvinsbränning af pota- 
toes, visat hvilken förträfflig verkan kali 
gör på den jäsande potatoesmassan. 

Kinp, i Oxford, har upptäckt ett flyg- Produ 
cter af- 

tigt kristalliniskt ämne, som fås bland de- aestil- 
stillationsproducterna af stenkolstjära, hvil-x lation. 
ket han kallat JVapthaline "Y. Det fås då 
stenkolstjära i ångor drifves genom ett 
glödande tackjernsrör, då en vidbränd tun- 
nare brun olja erhålles jemte en ammoni- 
akalisk vätska. Då denna olja sedan ut- 
sättes för en ganska lindrig hetta och en 
långsam destillation, så får man i förlaget 
en klar gul olja och en vätska, och i hal- 
sen och halfvet af retorten afsätta sig en 
mängd snöhvita kristaller af naphtaline. 

Detta ämne har följande egenskaper: 
Dess lukt är angenäm, liknande den af 
narcisser, dess smak är skarp och aroma- 
tisk, det är lent för känseln och sjunker 
i vatten. Det förflyger långsammare i luf- 
ten än campher. Kokar och sublimeras 

"vid + 2002 och stelnar åter vid ungefär 
+ 80”, med antagande af kristallinisk tex- 
tur. Tändes trögt, men brinner med en 
klar låge samt mycket sot och rök. Rea- 
gerar icke på växtfärgor. Löses ej af kallt 
vatten; men kokande vatten upptager nå- 

"got, som efter någon tid åter till större 
delen utkristalliserar. Det löses i feta och 
flygtiga oljor, i zether och alkohol i alla 
temperaturer. 1 d. deraf löst i 4 d. ko- 

") Tirrocas Phil. Mag. Jan. 1822- pag. 8. 
SF ASUve RN 0 I 

Naphta- 
line. 
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kande alkobol, stelnar till en kristallinisk 
massa.  Napthaline förenas ej med alka- 
lier; men ättiksyra och oxalsyra lösa den 
med rödfärg. Ur ättiksyran anskjuter den 
genom afsvalning och om syran var con- 
centrerad och mättad, stelnar massan. Den 

löses af svafvelsyra, som svärtas deraf, 

men alkali eller vatten utfäller derur in- 

tet.  Saltsyra upplöser ganska litet deraf 

med röd färg. Salpetersyra förändrar den 

något, qväfoxid utvecklas och under af- 
svalning anskjuta gula nålformiga kristal- 
ler af ett brännbart ämne. Om naphta- 
line kokas med vatten i en långhalsig glas- 
kolf, så erhåller man ofta ganska stora 
och vackra kristaller. 1 d. deraf upplöst 
i värme i 10 d. alkohol och lemnad att 
långsamt svalna, afsätter stora och tunna 
taflor, som, hållna emellan ögat och dags- 

Huset, visa hvar sin af regnbågens färgor, 

efter deras olika tunnhet. Dessa taflor sy- 
nas vara rhombiska, närmande sig till rät- 
vinkliga och deras trubbiga vinkel synes 
vara 1009 å 1059. Detta ämnes elemen- 
tära sammansättning är ej undersökt. 

Ether DösgErEINER trodde sig hafva funnit, 
Pyrots" bland: producterna af torr destillation af 

träd, särdeles björk, en liten qvantitet al= 

kohol. Pamir TAYror, som äfven syssel- 
satt sig med försök öfver samma ämne, 

har visat att detta flygtiga ämne väl lik- 
nar alkohol ganska mycket, men skiljer 
sig derifrån hufvudsakligt i vissa delar "I. 
Det låter blanda sig med vatten 1 alla 

+) På anf, ställe Nov. 1822, p. 315. 
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proportioner, brinner med blå låge som 
alkohol, löser gummiresing. Tavyvor har 
genom noggrannhet vid dess .rectification 
fått dess eg. vigt till 0.83. Den har annars 
varierat deremellan och 0.90. Blandadt 
med concentrerad. svafvelsyra, i vanligt 
förhållande att gifva ether, och afdestilles 
radt, erhölls ingen ether, den öfverdestil- 
lerade vätskan blandades ännu i alla pro- 
portioner med vatten, brann med blå 1å- 
ge och hade dess eg. vigt endast något för- 
minskad. Syran i retorten blef svart och 
stelnade till en hård, skör, becklik massa. 
"Tavyror kallar denna flygtiga vätska ether 
pyrolignicus. 

- BeraArpD hade trott sig finna, (ER etrahs 
Årsber. Pp. 128) att då frugter mogna för- class 
ändra de icke luften på samma sätt som a 
löfven, hvilka utveckla syrgas ur luftens Pia 
kolsyra i solskenet; detta var stridande 
mot en äldre uppgift af pE Saussure d. Y. 
som nu återtagit sina förra försök och ge- 
nom en serie af rön på gröna ärter, på 
körsbär, plommon, äpplen och drufvor un- 
der deras gröna period, visat att de, så 
väl i kolsyrehaltig luft, som i kolsyrehal- 
tigt vatten, i sol-ljuset utveckla syrgas och 
sönderdela kolsyregas. — Tillika har han 
tyckt sig finna att de, ännu omogna och i 
den period de begynna blifva sura, ab- 
sorbera äfven en del af luftens syre, som 
således torde bidraga till utvecklingen af 
deras syror 7). 
Let EVR 
”) Annales de Chimie et de Physique, T. XIX, 

pag. 143. 

' 
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De Savssuns har ytterligare undersökt 
blomkronors (corolla) verkan på luften 5), 
och funnit att de alla absorbera syre, och 
att då de utsättas i en atmosfer, som har 
200 gånger deras volum, så förvandla de 
från 5 till 10 gånger sin volum syrgas i 
kolsyregas på 24 timmar och i allmänhet 
vida mer än de gröna bladen på lika tid 
i mörkret frambringa. Olika species ab- 
sorbera dervid olika qvantiteter. LAMARK, 
SENNEBIER och HuserT hafva anmärkt, att 
åtskilliga speeies af arum frambringa, un- 
der deras fröredningsdelars verksamma till. 
stånd, en högre temperatur, som kan upp- 
täckas, ej allenast af thermometern , utan 
också af känseln. DE Savssure har, på de 
flera species af arum, som vexa i trakten 
kring Geneve, sökt detta phenomen och 
funnit att det verkligen inträffar, men vid 
Geneves climat med ganska få. Han fann 
en sådan blomma af arum maculatum och 
satte henne, under det hon befanns varm, 
i en atmosfer, som innehöll 1000 cub. 
centimeter luft. Blommans volum var 
6 c c m Få ögonblick efter dess 
insättande under glasklockan beslogs gla- 
set med en så tjock dagg, af den varma 
blommans utdunstning, att man ej mer 

kunde se den. Efter 24 timmar var all 
syrgasen i luften, på en procent när, för- 
vandlad i kolsyregas, och blomman hade 
under denna tid förvandlat emellan 40 och 
50 gånger sin volum syrgas 1 kolsyregas. 

+) Annales de Chimie et de Physique, B. XXI, 
pag. 279. 
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Då han sedan utsatte delar af blommor, 
som ' voro stadde i detta, af en högre tem- 
peratur åtföljda, fructifications-tillstånd, så 
utrönte han att det hufvudsakligast är köns- 
delarna, hos hvilka denna af en ökad tem- 
peratur åtföljda kolsyre-bildning äger rum. 
Genom försök på en mängd andra blom- 
mor, fann han att de under befruktnings- 
perioden hålla sig en half till en hel grad 
varmare än den omgifvande luften, och 
att under detsamma de förvandla en, i 
förhållande till temperaturen, större por- 
tion syrgas i kolsyregas. Stundom hafva 
hanarna denna verksamhet mer än honorna 
eller dess delar, stundom omvändt. Det 
vanliga är likväl att detta phenomen är så 
föga märkbart, att man endast kan sluta 
till värme-utveckling af den större kolsy- 
regasbildning, som inträffar under denna 
period. Dubbla blommor förtära mindre 
syrgaz än enkla och vara längre, och san- 
nolikt är den hastiga förstöring blomkro- 
pan lider genom fructification hos många 
vexter, en följd af denna stora och ha- 
stiga förspillning af kol. Kolsyregas-bild- 
ningen och den högre temperaturen följas 
åt, men om den förra är den sednares 
orsak, eller om de båda determineras af 
en lefvande organisk kraft, hvaraf båda 
blifva samtidiga verkningar, kan icke ge- 
nom försöken afgöras, sedan man funnit 
att t. ex. hos djuren efter döden kolsyregas- 
bildningen i lungorna och circulation kunna 
med konst underhållas, fastän kroppens 
värme derunder beständigt aftager. Också 
har DE Savssurk funnit varma blommor, 
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som uppsupet mindre kolsyregas, än an- 
dra, på hvilka - ingen temperatur-förhöj- 
ning kunde märkas. 

Anåly- Åtskilliga analyser af vexters delar 
ser af hafva blifvit anställde. En del af dessa 
vexters . pos Så ss 
sär. Dar ej gifvit annat än de allmänna resul- 

skildta taten, af vissa qvantiteter t. ex. hartz, 
RS gummi, olja, extractif-ämne, syror och 

salter, af hvilka naturligtvis här ingenting 
kan vara att särskildt anföra. Bland dy- 
lika analyser intager CHr. GmEuins och 
Baers undersökning af Tibast, barken af 
Daphne Mezereum, främsta rummet"). De 
funno deri ett eget ämne, hvilket de kal- 
sade Daphnin. Det är hvarken surt eller en 
salt-basis, icke skarpt och dess förnämsta 
caracter är att kunna fås i kristallform. Ti- 
-bastets blåsdragande kraft funno de. ligga 
1 ett hartzartadt ämne, som kunde genom 
lösning i alkohol och fällning med en lös- 
ning af ättiksyrad blyoxid i alkohol sön- 
derdelas, hvarvid i alkoholn stannade en 
skarp olja upplöst, som under afdunstning 

småningom afskiljde sig i droppar, Denna 
utgör det egentligen blåsdragande ämnet. 
Den ger såpa med alkali, och då denna 
såpa behandlades med vinsyra och vätskan 
destillerades, erhölls phosphorbunden vät- 
gas. - De sönderdelade oljan och funno deri 
phosphor såsom beståndsdel. Det af bly- 
oxiden fällda bestod af en syra, hvars na- 
tur de ej närmare bhestämt och af ett eget 
ämne af en egen obehaglig lukt, hvilken 

") Neues Journal der Chimie und Physik N.R,. 
LSS OG få 
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af alkali ännä mer förökades. — VAuQue- 
LIN har undersökt frukten af Baobab "'), 
som icke presenterat något allmännare in- 
tressant resultat. Morin "7 har under- 
sökt frukten af Areca catecu, märkvärdig 
derföre att den på en gång innehåller gan- 
ska mycket garfämne, och en glutenartad 
kropp, lik den som finnes i skidfrugter. 
Nimmo :"=) har undersökt fröna af Croton 
Tiglium (Grana tiglize) och deras olja, och 
funhit att det verksamma, drastiska ämnet 
följer oljan, men utgöres icke deraf och 
kan med alkohol derifrån utdragas.  PAYENn 
och CHEVALLIER +) hafva undersökt humla 
och det gula doft deraf, som Ives (jfr si- 
sta årsberättelsen pag. 143) kallad Lupu- 
lin. Det allmänna resultatet af denna un- 
dersökning bekräftar IvEs's, men: PAYEN 
och CHEvALnierR hafva utförligare anställt 
sin undersökning. De rätta Ives's deri,; 
att detta doft: håller en egen flygtig olja, 
som är orsaken till humlans lukt och till 
en del till dess aroma. Denna olja är lät- 
tare ån vatten, grön ur färsk och gul ur 
äldre humla; resinifieras efter hand i hum- 
lan, hvarföre denne förlorar genom lång- 
varig förvaring. Den löser sig i vatten till 
en ganska ringa qvantitet, och kol bortta- 
ger den derur. Genom torrkning förlorar 
humlan i olja, 'derföre bör den ej torrkas, 

5) ER anföäts eg 450. 
+) Journal de Pharmacie. Oct. 1822, p- 449. 
+=) Journal of Sciences, Litterature &c. B. 13. 

sid. 62. 

T) Journal de Pharmacie, Maj och Juni 1802, 
Pp. 209. samt Nov, s. å,, p. 532. 
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utan lupelin utsamlas rå, och användas 
till försändning, då de återstående humle- 
kopporna med mindre lupelin kunna an- 
vändas på närmare håll. De anmärka ock- 
så, att den bästa torrkade humla aldrig 
gifvit öfver 6 procent lupulin, och anse 
således Ives's uppgift af 16 p. c. öfverdrif- 
ven. Detta torde dock variera efter olika 
år, jordmån och climat. PeTtrRoz och Ro- 
BINET ") hafva undersökt barken af Canella 
alba (Vinterania Canella), hvari de fun- 
nit ett eget socker, som i de flesta af si- 
na förhållande öfverensstämmer med sock- 
ret ur Fraxinus ornus, eller ur Manna, 
och som fått namn af Mannit. Petit har un- 
dersökt blommorna på Centaurea Calcitra- 
pa ""), Boutron-CHARLARD 555) har un- 
dersökt roten' af Convolvulus turpethum 
och LesaAxTt +) den af Cyperus esculentus, 
men dessa undersökningar hafva icke lem- 
nat några här anmärkningsvärda resultat. 

Jag skall sluta denna artikel med re- 
sultaten af VAuQuerins undersökning af åt- 
skilliga slags mjöl »Ff). Dessa mjölsorter 
voro af 1) Franskt hvete, 2) blandning 
af råg och korn, 3) hårdt hvete Cblé dur) 
från Odessa, 4 4) lösare hvete (Cblé tendre) 
från Odessa, 5) och 6) af samma slag, 7) 
Pariser Bagaremjöl, 8) bättre sort mjöl för 
allmänna stiftelser, 9) sämre sort af dito. 

”) På anf. ställe. April p. 197. 
"+) På anf. ställe. Sept. p. 440. 
+) På anf. ställe. Mars. p. 131. 
r) På anf. ställe. Nov. p. 497. 
IT) På anf, ställe. Aug. p. 353. 
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Resultaten af deras analys äro anförda i 
följande Tabell, hvars sista column upptager den 
myckenhet vatten som fordrades att förvandla 
100 d. mjöl i en för brödbakning lagom stadig . 
deg. Qvanutiteten af detta vatten beror af glu- 
tens mängd; men att Odessa mjölet n:o 3 ej upp- 
tagit mer våtlen än annat mjöl, kommer deraf 
att stärkelsen deri, i stället att befinna sig i 
form af en fint impalpabelt stoft, såsom vanligt, 
är i små genomskinliga korn, liksom pulver af 
stött gummi, och behöfver således mindre vat- 
ten, emedan dess volum är ringare. 

Stär- Knäåd- 
N:r|Vatten| Gluten kelse Socker | GummilSådor |Summal nings- 

vatten 

1. | 10.0 | 10.96 | 71-49] 4.72 ä3a — | 100-49 | 50.3 
2. 6.0 9.50 25.50] 4:22 3.28 I 100.00 55.00 
3.1 12:0 14.55 | 56.50] 8.48 4.90 2.3 98.73] 51.2 
4. | 10.0 12.00 | 62.00] 7.56 5.80 1.2 | 98.42] 54.8 
5 8.0 12.10 70.54 4.90 4.60 — 100.41 37.4 

6. | 12.0 | 7.30 72:00] 5.42 | 3.30 | — | 100:02] 37.2 
7. + 10.0. 1 10.20 172.801 4:20 1 2.80 — | 100-00; 40.6 
8. 8.0 | 10.30 | 21.20 4.30 3.60 — 97.90] 37.8 
g9.]); 12:0 9.02 167.78] 4.80 | 4.60 2.0 | 100.21] 37.8 

Det är anmärkningsvärdt att Odessa-mjölet ut- 
märker sig med rikedom på socker emot det 
fransyska. Det Gummi här är upptaget, skall, 
enligt VauQuveuiss uppgift, alldeles icke vara af 
samma natur som vanligt gummi. Dess färg är 
brun, det ger i distillation kolsyrad ammoniak, 

med salpetersyra frambringar det icke slemsy- 
ra, utan oxalsyra och ett eget bittert ämne. Det 
är surt af fri phosphorsyra och sur phosphor- 
syrad kalk, som dermed äro blandade, och kan- 
ske är det en product af phosphorsyrans ver- 
kan på gluten. "Ägghvite finnes icke i mjölet. Det 
ämne som afsättes ur stärkelsens tvällvatten ge- 
nom afdunstning, är icke annat än gluten, 

— — 
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Djur-Chemie. 
ägehvir Det har varit ett ganska länge både 
gulering"iktigt kändt och förklaradt phenomen, att 
ielsta-ägghvite af electriska stapelns urladdning 
PE: coaguleras på den positiva ledaren och 

bibehåller sig flytande kring den negativa. 
Detta har åter blifvit bragdt å bane ge- 
nom några Engelska Chemisters, särdeles 
BraAnpe's, försäkran att coagulation sker på 
den negativa ledaren. CHr. GMEnuin ”)Y 
har slitit denna tvist och visat, att då en 
electrisk stapel af obetydlig intensitet ur- 
laddas genom ägghvite, så sker alltid coa- 
gulation på den positiva ledaren, af det 
skäl, att koksaltet i vätskan sönderdelas och 
den fria syran fäller ägghviten. Då man 
åter använder en stapel af mycken kraft, 

så coaguleras ägghviten på båda ledarne, 
men denna coagulation år då densamma, 
som den genom uppvärmning och äger 
rum ungefär såsom då man böjer en kop- 

. partråd gaffelformigt, insticker ändarna i 
ägghvite och upphettar öglan med en spi- 
rituslampa; då coaguleras äfven ägghvi- 
ten på båda trådarna. Lassaiene "") har 
fallt ägghvite. med alkohol af 0.85 och 
borttvättat saltet med samma slags alko<s 
bol, hvarefter han upplöste ägghviten (hvar- 
af nu likväl endast en ringa del är lös- 
lig) i vatten oah utsatte denna vätska 
för electriska stapeln; der coagulerades 
nu på ingendera ledaren, men då litet 

+) Neues Journal fiir Chemie und Physik , N. R 
BIrOKSE OL 

+) Annales de Chimie et de Physique, T.XX p.97 
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koksalt tillsattes, grumlades den och af- 
satte flockar af ägghvite på + ledaren. 

Cuevreur ”) har undersökt ägghvitens p.,, 
förhållande till alkohol, värme och valten.coagule- 
Han har funnit att ägghvite ur ägg coa- Rage 
guleras vid + 61?, och om den derpå 
torrkas blir den gul och genomskinande. 
Den sväller åter i vatten och blir oge- 
nomskinlig, men löses icke. Äggbvite torr- 
kad vid en lägre temperatur, löses åter i 
vatten. Den kan 1i sitt torra tillstånd ut- 
sättas för kokande vattens värme ganska 
länge, och upplöses sedan åter i kallt vat- 
ten, hvarefter lösningen, såsom förut coa- 
guleras vid + 612. Ägghvite, coagulerad 
med alkohol, förhåller sig alldeles såsom 
ägghvite föogulergd med värme ; de äro 
båda till en ringa del lösligai vatten (0.007 - 
af vattnets vigt). Om ägghvite utspädes 
med 20 gånger sin volum vatten och vät- 
skan uppkokas, så coaguleras den icke; 
men om ägghvitelösningen sedan afdun- 
stas och intorrkas i lufttomt rum, så fin- 
ner man att återstoden är 1 samma till- 
stånd, som först coagulerad och sedan 
torrkad i ägghvite. Ether och terpenthin- 
olja coagulera också ägghviten, men lång-. 
samt. 

| CHeEVvreurL har vidare undersökt åtskil-vattnets 
liga animaliska kroppars egenskap alt ge- aa 
nomträngas af vatten. De fleste mjuka mjukgö- 
animaliska solida delar hårdna i torkningrande af 

d 
och blifva gula samt halft genomskinandetnimale. 

”) Annales de Chimie et de Physique T. XIX. 
p. 32, 
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De förlora dervid vanligen något mer än 
hälften af sin vigt valten. ». Senor t. ex. 
förlora hälften och blodets trådämne än- 
da till 80 p.c. Detta vatten återtaga de 
under en tillräckligt länge fortsatt blöt- 
ning, samt återfå dervid sina förra egen- 
skaper. Salt vatten passar dertill mindre 
än rent vatten; och spiritus, ether samt oljor 
frambringa icke denna verkan. Huru den- 
na verkan af vattnet skall anses, jemfö- 
relsevis med de 3 tillstånden, af a) bun- 
det genom chemisk frändskap 6) upplö- 
sande såsom i saltsolutioner och c) insu- 
get genom hårrörs kraft, är ännu obekant. 
Den sistnämnda synes dock härvid vara 
det hufvudsakligast verkande. 

Jag har redan i en af föregående års- 
ka hin- Ad . . nors ge-Derättelser, i anledning af Macenpvies the- 
nom- 
träng- 
lighet. 

orie om vasa absorbentia, haft tillfälle att 
väcka uppmärksamhet på våta djuriska 
hinnors permeabilitet för de upplösta krop- 
par, som befinna sig i de vätskor hvaraf 
de beröras, hvarvid det npplösta går ge- 
nom hinnan, utan att sjelfva det upplösan- 
de vattnet synes undergå någon transport”). 
N. W. Fiscner, i Breslau "5), har upptäckt 
ett annat phenomen af transport, der, för- 
modligen genom electriskt-chemisk åtgärd, 
hela vätskan transporteras genom en våt 
hinna, äfven då direction ställes tvärt emot 
tyngdlagarna. Om man tager ett rör af 

glas och öfverbinder dess ena ända med 
en våt blåsa, samt slår vatten iröret och 

3) Årsberättelsen d. 31 Mars 1820. s. 143. 
2) GinBerRTs Annalen N. F. B. 12,55. 303, 
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ställer det i ett kärl; innehållande t. ex. 
en upplösning af svafvelsyrad kopparoxid, 
så uppkommer ingen annan verkan dem 

: emellati, än att kopparsaltet småningom 
sprider sig uppåt i vattnet, under det 'att 
vätskorna behålla sin ursprungliga niveau. 
Sätter man ett stycke silfver 1 röret, så 

förändras förhållandet icke eller; men sätter 
man dit en metall t. ex. jern, som kan fälla 
kopparen, d. ä. som har frändskap till 
kopparsaltets syra, så stiger vätskan smånin- 
gom genom blåsan upp och om vätskan 
utom och inom stod lika högt, så ser 
man, redan efter en eller annan timma, vat- 
tenytan höja sig i röret, och efter ett par 
veckor har det stigit ända till 2 å 3 tum, 
så att det, om röret är korrt, rinner öfver. 
Det är likgiltigt föröfrigt om en metall är 
upplöst i vätskan eller ej, ty endast syra 
och vatten frambringar samma phenomen. 
Ju större frändskap metallen har till sy- 
ran ju hastigare sker denna vandring af 
vätskan, så att den under i öfrigt lika 
omständigheter, steg omkring silfver 2 li- 
nier, omkring koppar 60, omkring zink 
241, och omkring jern 361, på lika tid. 
Vätskan innehöll vid dessa försök utspädd 
salpetersyra. Om syran slås inuti rö- 
ret och metall och vatten är i det om- 
gifvande kärlet, så sjunker vätskan i röret 
och stiger ut omkring. FiscHer yttrar sig 
härom, att ”detta phlenomen slutar sig till 
dem, hvilka Erman upptäckt, och genom 
hvilka samtidigt frambringande af meka- 
nisk coherens och chemisk frändskap är 

ådagalaggd, eller rättare, det är alldeles 
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detsamma,” Utan att kunna säga, attjag 
förstår hvad härmed menas, torde dock 
förklaringen af detta märkvärdiga pheno- 
men ej vara så lätt, kanske äro våra kun- 
skaper dertill -ännu otillräckliga. Metal- 
lens frändskap till vätskans beståndsdelar, 
den må nu vara en electriskt-kemisk yttring 
eller ej, bestämmer hos vätskan ett be- 
mödande att närma sig till den solida 
kroppen, och tvifvelsutan äfven hos den- 
na ett dylikt att närma sig till. vätskans, 
ehuru det sistnämda af mekaniska skäl 
motväges. Detta bemödande torde kunna 
jemföras med en rörelse, åstadkommen af 
en ofantlig kraft, men med en ytterst rin- 
ga hastighet; genom denna kraft drifves 
vätskan mot metallen, genom hinnans ca- :' 
pillaira "porosilet, som annars tillräckligt 
starkt qvarhåller hinnans vatten, för att 
ej tillåta en ringa vattenpelare att genom 
tryckning sila sig derigenom. Med för- 
utsättande att den verkande affiniteten 
räckte illimiteradt, så skulle troligen vät- 
skan fortfara att stiga ända till dess att 
den burna vattenpelarens mottryckning 
blef i jemvigt med vätskans bemödande 
att tränga uppföre. Från denna sidan 
betraktadt har blåsan här ingen annan 
role än den att uppenbara, för oss ett 
phenomen, som vi utan "hennes medver- 
kan svårligen kunnat upptäcka. Förestäl- 
lom oss att röret, hvari metallen inneslu- 
tes, endast med en linie öfverstiger den 
yttre vätskans spegel, så måste den uppsti- 
gande vätskan snart flyta öfver i den utan- 
för varande, och detta fortfara ända till 
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dess att hvar atom syra passerat metallen 
och mättat sig dermed, hvarigenom såle- 
des en circulation uppkommer 1 vätskan 
beroende endast af syrans tendens att rå- 
ka metallen och der' blåsans role endast 
blir den att hindra det mättades fall, 
genom dess större e. vigt, samt rörets 
verkan att tvinga det att röras 1 samma 
rigtning som röret har. Detta phenomen sy- 
nes mig således bevisa, att om en fast kropp 
t. ex. ett stycke jern, upphänges på något 
ställe af en vätska, till hvilken jernet bar 
frändskap t. ex. en syra, så tenderar hvarje 
partikel af syran att flytta sig till jernet, 
ifrån det ställe der den hvilar, och att 

dervid föra med sig mer eller mindre af 
det vatten hvari den är löst, ända intill 
dess att alla partiklar af syran råkat jer- 
net. Det är dervid äfven möjligt attjer- 
net på det mättade verkar repellerande. 
Att syran mättar sig med jern veta vi, 
men vi hafva i allmänhet tillskrifvit det 
endast de rörelser, som uppkomma af gaz- 
utveckling och af den mättade vätskans 
sjunkning, hvilka båda hindrat oss att mär- 
ka den rörelse som uppkommer af den 
fasta kroppens och vätskans electro-chemi- 
ska motsats, och som genom Fiscners för- 
sök synes mig ådagalaggd. 

LassaicsE och Boisser £) hafva un-Ledyvat. 
dersökt ledvatten, (Synovia) samladt af ten. 

flera döda kroppar. Denna undersökning 
har likväl icke fört till några bestämda 
kunskaper om denna vätskas likhet eller 

4) Journal de Pharmacie, Apr. 1822, Pp. 2074 
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olikhet med andra animaliska secernerade 
vätskor. Den synes endast hafva visat, 
att den stora halt af trådämne, som en- 
ligt MarGuerons äldre försök skulle finnas 
deri, alldeles saknas, samt att äfven Fouvn- 
cRoY's förmodan, att urinsyra skulle inne- 
hållas deri är ogrundad. Att döma af 
deras försök är den ägghvitehaltig vät- 
ska, som kanske liknar de serösa hinnornas. 

Prevost och Dumas ”) hafva lemnat, 
såsom fortsättning af deras arbete om Blo- 
det ="), en undersökning af mnjurarnes 

; blod-Secretion, hvarvid de gjort den märkvär- 
kärlen, 
ejinju- 
rarna. 

diga upptäckt att det urinämne och de 
mjölksyrade salter, som träffas i urinen, 
icke äro en product af njurarnes verksam- 
het, utan att de endast af dem, så tillsä- 
gandes, frånsilas blodet. De hafva bevi- 
sat denna högst intressanta. omständighet 
genom njurarnes exstirpation på hundar, 
kattor och kaniner. Då blott den ena nju- 
ren borttages, och dess ådror underbin- 
das, lefver djuret, såret läkes snart och 
man märker ingen skillnad i dess hälsa. 
Då sedermera äfven den andra njuren ut- 
tages, synes icke eller djuret lida på de 
första tre dagarna, såret går ihop, djuret 
är muntert, rörligt, äter med aptit, sofver 
som förut, men dricker föga. Men efter 
tredje dygnets förlopp uppkomma bruna 
tunna uttömningar genom ändtarmen och 
genom kräkning, feber-anfall FARA 

och 

”) Journal de Physique Sept. 1822, p, 212: 
++) jemf. årsber. 1822. p, 238. 
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och djuriska värmen höjes derunder till 
+ 43”, andedrägten blir hastig, tung och 
korrt, och djuret dör, under dessa sym- 
tomers tilltagande, emellan 5:te och g:de 
dygnet. I hjernans ventricler finnes ett 
klart blodvatten 1 mängd utgjutet, lun- 
gornas parenchyma synes tätare än förut, 
lefvern är inflammerad och gallblåsan är 
fylld med en grönbrun galla, hvaraf ex- 
crementerna i tarmcanalen äro färgade. 

- Desse äro dessutom ömniga och tunna. Då 
djuren korrt före döden ädlerlätos och blo- 
det undersöktes, fanns dess serum tunna- 
re än vanligt. Blodet med kakan intorr- 
kades och utlakades med kokande vatten; 
lösningen afdunstades och det extractlika 
ldnot. behandlades med alkohol, hvarvid 
denne utdrog ett ämne, som) innehöll, 
jemte de anliga mjölksyrade salterna och 
l alkohol lösliga djurämnen, urinämne, 

&F hvilket af salpetersyra utfälldes i kristal- 
ler, ur hvilka sedan urinämnet afkiljdes. 
För att med säkerhet få veta att det var 
urinämne och intet annat, analyserades det 
med kopparoxid, hvarvid de erhöllo i det 
närmaste samma resultat som BERARD, nem- 
ligen: 

Berard «PP. och D, +) 
Qväfve 43.4 42.23 
Kol 19.4 18.23 
Väte 10.3 9.89 
Syre 26.4 29.65 

Lösningen i alkohol innehöll dubbelt stör- 
re qvantitet upplösta ämnen än af van- 

”) Jemför Årsb, 1821, pag. r45. 

K. V. A. Ärsb. 1822, 14 
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ligt blod. 5 uns af blodet af en hund 
gåfvo 20 gran urinämne och 2 uns af blod 
af en katt 10 gr. Dessa undersökningar 
synas således visa, alt njurarna äro endast 
afsilningsorganer , och att urinämnets , urin- 
sockrets i Diabetes, urinsyrans m. fl. bild- 
ning ej tillbör njurarna utan beror af 
allmännare omständigheter i den animala 
economien. Att de ej vid vanliga under- 
sökningar af blodet funnits deri, kommer 
deraf, att deras mängd blir omärklig, så 
länge de af njurarna oupphörligt bort- 
skaffas. 

Urin, Marcet, som vetenskaperna i förtid 
förlorat, har meddelat undersökning af en 
besynnerlig urin af ett barn. Urinen var 
dels svart, som bläck, dels blef den det 
genom tillsats af alkali. Om sedan en 
syra tillsattes så fälldes efter en stunds 
hvila ett svart ämne, lösligt i alkali, hvil- 
ket Prout betraktar såsom en egen syra 
och föreslår att, om det oftare skulle före- 
komma och blifva bättre kändt, kalla Me- 

Urinsy- WurzerR "= har upptäckt, att urin= 

a byrå bättre än af något annat lösningsme- 
borax, del på våta vägen, upptages af en borax- 

upplösning. En omständighet, som kan 
blifva af mycken vigt både för analysen 
af urinstenar och såsom botemedel deremot. 

Dana har undersökt en urinsten in- 
nehållande urinsyrad ammoniak, med stort 
öfverskott på urinsyra, och således laggt 

5) Transactions of de Medico-Chir. Society 1822. 
+) Pucasers Repertorium B. XII s. 470. 
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ett nytt bevis till de äldre emot BraAnDnE, 
som påstått att denna förening ej skulle 
förekomma i urinstenar "'). 

Morin har undersökt åtskilliga äm- sjuk: 
nen innehålna i en utskuren cancer ”"Y, 
Det intressantaste af denna analys är att? 
han deri funnit fri ammoniak och hydro- 
thyonammoniak. 

GrasvinzLE har undersökt den gaz som 
samlat sig hos en sjuk "55), som dödt 
med en ofantlig utspänning af underlifvet. 

"Denna gaz behandlades med kalkvatten, 
som derur upptog 15 p. c. kolsyregaz. Den 
återstående gazen hade en hepatisk lukt, 
men uppsöps icke af caustikt alkali. Blan- 
dad med syrgaz antändes den icke afelectri- 
ska gnistan; flera gnistor efter hvarandra 
gåfvo väl inga detonationer, men en vo- 
lums förminskning, hvarvid svafvelsyrlig- 
het, men intet vatten bildades. Den af- 

"brändes derföre med vätgaz som i små 
portioner tillsattes tills all syrgaz var för- 

”tärd.  GrAnviuneE slutar af det åtgångna 
syrets mängd, att gazen bestått af 92.03 

qväfve och 7.97 svafvel. Detta är en ganska 
osannolik sammansättning. Förmodligen 
var det en blandning af qväfgaz med till 
äfventyrs svafvelbundet kol, eller någon 
dylik luktande svafvelförening, som af kalk= 
vatten ej upptages. 

4) Stnumass American Journal of Science &c. 
Bi IV.-p. 50, 

25) Journal de Pharmacie Sept. 1822, p. 415. 
”&+) Neues Journal för Chemie und Physik N. R. 

5 Bs. 170, 

doms : ' 
rodug- 
ter.] 

Egen 
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Bezoa- Braconsor "y) har undersökt Bezoä- 
rer, uppkräkta till ett stort antal, af en 
36-årig ogift qviuna, lidande afamenorr- 
hea. De framkommo med blod, och hade 
vanligen på ena sidan en trattformig öpp- 
ning och ett hol tvärtigenom. De likna- 
de till alla sina förhållanden fullkomligt 
träd, (pars lignosa vegetabilis), men de 
hade icke vanligt träds trådiga textur, utan 
sågo i brottet kristalliniska ut, då de höl- 
los mot solen. Brände till aska, lemnade 
de kolsyradt, saltsyradt och svafvelsyradt 
natron, phosphorsyrad och kolsyrad kalk 
samt slutligen kiseljord. Det är efter allt 
detta svårt alt tro dem vara genererade 
inom kroppen. Troligen hafva de fått 
sitt upphof af tuggadt träd, linne, hampa 
eller" dylikt. 

Ämnen LaAssaAcenNE har undertökt ett conere- 
hörande ER ” FRE 
till Zoo-MenNnt ur en af spott-gångarne på en häst"). 
chemienDess beståndsdelar voro de vanliga: kol- 

syrad kalk 84, phosphorsyrad kalk 3, ani- 
maliskt ämne 9, vatten 3. En analys af 
spotten visade att denne håller både ägg= 
hvite, hvaraf den grumlas vid uppkokning, 
och kolsyrad kalk, som i contact med luft 
ten afsätter sig. 

. GögerL och Renner hafva analyserat 
en var-lik vätska ur uterus af ett stod F"='Y, 
Resultatet deraf gaf 7.2 procent ägghvite, 
1 pc. lim (gallerte)? & procent salter och 

+) Annales de Chimieé et de Physique T. XX. 
Pp: 194. 

"ty Annales de Chemie et de Physique T. XIX. 
2) Neues Journal der Chemie und Physik N. R. 

B 4. s. 407. 
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resten vatten. Då de icke lemnat någon 
särdeles uppmärksamhet åt de häri före- 
komna djurämnens beskaffenhet, i jemfö- 
relse med de som i friska stillståndet er- 
hållas, så är deras försök utan särdeles 
interesse. j 

Epmunp Davy har visat, att exeremen- 
terne af Boa constriclor äro nästan ren 
urinsyra. Prarf har vid en ny under- ' 
sökning visat, att de innehålla tillika en 
portion urinsyrad ammoniak '). : 

CHEVALrieR har undersökt hylsorna af 

ova sepie och trott sig bland deras be- 
ståndsdelar finna iod. Han förbrände dem 
till aska, utlakade med vatten, afrökte 
till torrhet och behandlade sedan : saltet 
«med svafvelsyra, hvarvid för ett ögon- 
blick märktes en violett gaz ""'Y, 

En för anatomer och samlare af fi- Beva- 
skar och amphiber välkommen upptäcktrände af 
är den af Macartser, 1 Dublin, att medska pre- 
en blandning af alun och salpeter, löste iParater. 

vatten, bevara anatomiska preparater, jånigt 
bältre än med alkohol. = Proportionen 
emellan båda salterna och vätskans con- 
centrering bero af omständigheterna. Då 
de animaliska ämnena uppsupa en del af 
salterne, bör man 1 början ombyta vät- 
skan några gånger. Dess röta emotstående 
kraft skall vara sådan, att dew på få da- 
gar förstör stanken äfven af de mest rutt- 
nade djurämnen "55, 

") Neues Journal fär Chemie und Physik N. R. 
BLA 8. 344 

| &+) Journal de Pharmacie Sept. 1822 p. 414. 
444) Annales de Chimie et de Physique T. XXI 

6. 223 
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Geologie. 

D: är bekant, att man ofta finner i 
bergskristaHer små ihåligheter, hvilka till 
en del äro fyllda med en vätska. Man har 
länge varit oviss om naturen af denna 
vätska, mån har gissat dels på vatten och 
dels på naphta, och i allmänhet har man 
betraktat den såsom ett afgörande bevis 
för den WeERNERSKA theorien af våra grund- 
bergs bildning genom en kristallisation ur 
vatten. Humrury Davy "Y har nyligen haft 
tillfälle att på åtskilliga så beskaffade kri- 
staller undersöka detta ämne. Han har 
låtit med en diamant genombåra kristal- 
lerna dels under vatten, dels under qvick= 
silfver och-dels under olja. Han fann der- 
vid att då öppning skedde, inträngde den 
omgifvande vätskan och fyllde ifrån £ till 
> af det rum luften förut intagit. Det i 
ihåligheten inneslutna liquidum fann han 
vara nästan rent vatten, emedan det gaf 

ganska obetydliga.spår till fällning med 
baryt och silfversalter. Men ingen del 
deraf evaporerades; man vet således icke 
om vattnet ännu innehöll kiseljord upp- 
löst. Luften fann han, så mycket möjligt 
var att bestämma, icke innehålla annat än 
qväfgas, men att syrgasen deremot var 
absorberad af vattnet, så att, då kristal- 
len, som nyss blifvit öppnad, lades un- 
der en liten gas-apparat i lufttomt rum, 

”) Annales de Chimie et de Physique, T. XXI, 
Pag. 132. 
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erhölls en luft som hade atmospheriska 
luftens vanliga sammansättning. I ett af 
Davy's försök fanns vätskan 1 kristallen 
vara naphta, der var rummet ofvanför 
vätskan lufttomt, så att håligheten vid öpp- 
nandet fylldes af det inträngande vattnet 
fullkomligt. De slutsatser Davy drager af 
dessa resultat, äro, likt allt hvad som 
kommer från denne ovanlige naturforska- 
re, af ett stort intresse, och af en sådan 

beskaffenhet att kunna blifva upplysande . 
för historien om jordens danande. ”Wer- 
NERS efterföljare, säger han, hafva betrak- 
tat dessa vattendroppar såsom ett bevis 
emot den meningen att dessa kroppar äro 
bildade genom eld, under det att de, så- 
som man skall se, äro ett afgörande bevis 
just för den sats, emot hvilken man ville 
använda dem.” Detta inträngande af vat- 
ten, då kristallens ihåligbet öppnas deri, 
bevisar, att då kristallen formerades, hade 

den en så hög temperatur, att rummet 
var jemt fylldt af luft och vatten. Man 
kan. ej beräkna denna temperatur af con- 
traction, äfven om man tager vattnets ten- 

sion med i calculen, emedan man ej kän- 
ner under hvilken pression desse kristaller 
formerat sig, och om denna- varit hög, 

har den varma luften varit comprimerad 
inom detta rum. Vid den nordliga vin- 
trens temperatur, tillägger Davy, är vatt- 
net beständigt kristalliseradt. I flytande 
form ökes dess lösningsförmåga med tem- 
peraturen, i gasform ökes spänstigheten af 

dess gaz äfvenledes med värme-tillöknin- 
gen, en atmospher af vatten, underbållen 
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af ett illimiteradt. tillopp, kan således gif- 
va vattnet förmågan att emottaga en gan- 

ska hög temperatur. Kalkens hydrat be- 
håller sitt vatten i fast form långt öfver 
kokpunkten, barytjordens behåller det i 
glödgning och smälter dermed. Det är 
ganska sannolikt, att ett kiseljordshydrat, 
under en högre pression och vid ganska 
höga temperaturer, är möjligt, och att det 
likt andra liquida kroppar kan innehålla 
atmospherisk luft. Denna enda supposition 
är tillräcklig att förklara de phenomen, 
som presenteras af vatien i bergkristaller.? 

Dessa Davy's försök synas mig afgö- 
rande bevisa, att jorden fordom haft en 
högre temperatur än nu, hvad så många 
andra, omständigheter också nu tyckas sam- 
manstämmande intyga, t. ex. tropiska vex- 
ter inbäddade i äfven de nordligaste sten- - 
kolsflötser, temperaturens tilltagande på 
djupet i jorden o. s. v. Men vattnet i kri- 
stallerna. synes icke vara inneslutit vid 
någon mycket hög temperatur, emedan då 

- man betraktar vattnets egen tension; så 
måste t. ex. redan för + 902 luften öfver 
vattnet vara utblandad med så mycket 
vattengaz, att då rummet afkyles till van- 
lig luft-temperatur, sammandrager sig ga- 
sen till = af sin volum. Men denna om- 
ständighet synes mig i hög grad upply- 
sande för tillkomsten af de mineralrikets 
alster, som nu träffas i bergarter af ett 
icke omtvistadt volcaniskt ursprung, och 
som både innehålla chemiskt bundet och 
mechaniskt inneslutet vatten, jag menar 
den stora mängd af zeolither, calcedoner, 

, 
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agater och resiniter som träffas, fyllande 
blåshålen ilava, som stundom äfven före- 
komma i uråldriga berg, och hvilkas bild- 
ning nu mera synes vara alldeles upphörd. 
Davy har undersökt en myckenhet af des- 
sa vatten inneslutande calcedoner , från vol- 
ecaniska bergarter, och funnit luften i dem 
ännu mer förtunnad än i kristallerna från 
uråldriga berg. Desse hafva likväl blifvit 
bildade sedan jordens sednare perioder 
begyntes, d. ä. sedan bergarter tillkommit 
genom. vattnets mechaniska åtgärder, och 
der det tillstånd, som af Davy förutsättes, 
nemligen af en högre pression och tempe- 
ratur, genom tillvarelsen af en atmospher 
af vattengas, ej ägt rum; men de vittna 
ändå om vattnets inneslutande i dessa hå- 
ligheter vid en högre temperatur. Desså 
omständigheter synas 'mig visa, att så suart 
dessa volcaniska massor svalnat tillräckligt 
för att ej mer förflygtiga allt i dem uti- 
från inträngande vatten, så har detta vat- 
ten vid dess högre, kokpunkten nära kom- 
mande, temperaturer, partielt sönderdelat 
lavans massa och derur utdragit bestånds- 
delar, hvilka det fört med sig in i cavi- 

teterna och då det der småningom sval- 
nat, afsatt de upplösta ämnena, lydande 
kristallisations-kraften , och förenande sig 
till valtenhaltiga silicater, sammanförde i 

bestämda förhållanden. Hvad som ej hun- 
nit att ske, under det den volcauiska mas- 
san behöll dessa högre temperaturer , har 
sedan ej mera kunnat åstadkommas, eme-, 
dan temperaturen dertill felades. Men om 

jorden en gång, lik lavan ur voleanerna, 

' 
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varit en af eld flytande massa, som un- 
dergått en oändligt långsam afsvalning, så 
måste, i den mån hennes yta svalnade, 
sprack och genomträngdes af det ur at- 
mospberen condenserade vattnet, samma 
phenomen äga rum, och vattenhaltiga kri- 
stalliserade mineralier bildas efter hand i 
alla caviteter, dit denna varma lösning 
kunnat intränga, hvarigenom dessa måste 
vara af en vida yngre bildningvän bergets 

"hufvudmassa. Derföre finnes också, så vidt 

Volca- 
niska 

bergar- 
ter, 

jag känner, aldrig något zeotith-artadt mi- 
neral på samma sätt som granat, am phi= 

bol och flere icke vattenhaltiga mineralier, 
inbäddade i massan af gneiss, granit eller 
glimmerskiffer, utan öfverkläda alltid den 
inre ytan af drushål, eller fylla sprickor, ' 
med ett ord, träffas alltid der en vätska 
kan hafva stannat och afsatt dem. 

Den mängd af, så till sägande, urål- 
driga volcaniska bergarter, hvaraf så mån- 
ga trakter i Europa styckevis betäckas, 
som så ofta har varit både misskänd och 
igenkänd, och om hvars neptuniska ur- 
sprung den namnkunniga WeERrnerR var så 
öfvertygad, att han alldeles afslog att från 

Paris göra en resa till det för sina slock- 
nade volcaner ryktbara Auvergne, för att 
der närmare öfverväga detta ämne; dessa 
bergarter , säger jag, begynna mer och 
mer allmänt igenkännas för att verkligen 

vara följder af voicaniska eruptioner. Brvu- 
DANT har i Ungern med den yttersta nog- 
granhet undersökt de gamla volcanlemnin- 
gar, eller så kallade trachyter, hvaraf 

detta land så ymnigt är betackt, och han 
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har i dess Voyage Minéeralogique et Géo- 
logique en Hongrie pendant l'annee 1818, 
(3 Voll. 8:vo) bragt dessa bergarters vol- 
caniska origin så Häls ful visshet, som 
det är möjligt i ett ämne, der saken ej 
mer kan directe. constateras. Om detta 
arbete, som utkommit under loppet af 
1822, yttra v. HumBorpt och BRocHANT, att 
det genom sin omfattning, sin mångfald 
och sitt vetenskapliga värde är ett af de 
märkvärdigaste arbeten som i geologien 
utkommit +). I America har CooPer "= 
och MacrurE 95") på lika sätt sökt åda- 
galägga, att de flere så kallade Greensto- 
nes, Floetstrapps och Columriar and Tabu- 
lar Basalts äro af ett uråldrigt volcaniskt 
ursprung, och det är troligt att den del- 
ning 1 meningarna häröfver, som af WER- 
NERska skolan åstadkoms, snart skall all- . 
deles upphöra, till en stor vinning både 

för mineralogien oclr geologien. 

Under det vistande jag förleden som- Varma 
mar hade tillfälle att göra vid Carlsbad ioch kol- 
Böhmen, fann jag mig öfverraskad af den hauiga 
likhet" denna trakt har med Auvergne i källor. 
Frankrike, i hänseende till den mängd af 
volcaniska lemningar , som här så fölrikt 
träffas. Under en resa i Auvergne och 
Vivarrais, som jag för några år sedan före- 

tog, frapperades jag af den mängd kol- 

+) Annales de Chimie et de Phbysique, B. XX, 
pag Ir 10, 

”4) SILLIMANS Åmerican Journal of Science. &c 
BA IV. pi205. 

444) På anf. ställe, B. V. p. 197. 
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syrehaltiga dels kalla och: dels varnia vat- 
ten, som frambryta i dessa trakter, och 
hvaraf spår ej finnas i de icke volcåniska 
trakterna. Men då jag förut ej sett någon 
annan sådan trakt, kunde jag af denna en- 
da observation icke draga någon slutföljd, 
i anseende till sammanhanget emellan dessa 
källor och traktens volcaniska beskaffenhet, 
Vid mitt inträde på den för sina många 
mineralvatten så berömda trakten af Böh- 
men, emellan Töplitz och Eger, och vid 
återfinnandet af samma terrein som 1 Åu- 
vergne, återväcktes hos mig den ideen att 

så väl dessa källors högre temperatur, som 
de deri- upplösta ämnen, kunna samman- 

hänga med de volcaniska phenomen, som 
i forntiden bär ägt rum. Vid den jemiö- 
relse ") jag gjort emellan sammansättnin- 
gen af dessa vatten från Auvergne, från 
Böhmen och från Island, finner man att 
de alla föra samma beståndsdelar , förmods= 
ligen "bildade «eller lösgjorda ur olösliga 
föreningar, genom volcanernes fordna verk< 

samhet. Jag hade gerna till dessa jemfö- 
relser laggt äfven Italienska och Sicilian- 
ska vatten, men jag har på intet sådant 
funnit någon undersökning, hos de förfat- 
tare jag haft tillfälle att rådfråga. Afdessa 
jemförelser har det blifvit ganska sanno=. 
likt, att dessa källor äro det sista symto- 
met af forntida volcaner, att deras värme 
härrörer af volcanens ännu ej svalnade" 
härd, som, då den ej kan kallna genom 

") K. Vet. Acad. Handl. för år 1822, förra hälls 
ten, sid. 139 och sednare hälften sid. 195. 
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radiation och omgifves af endast oledande 
massor , måste förlora sin högre tempera- 
tur med en så utomordentlig långsamhet, 
att de deraf upphettade källvattner.s tempe- 
ratur måste synas oss oföränderlig: samt att 
då de, af den volcaniska verksamheten fram- 
bragta, i vatten lösliga ämnen, dels kunna 
hinna bortföras förr än härden svalnat, 
dels kunna räcka längre och dels kunna 
af vatten utdragas från trakter, som innan 
vattnets åtkomst svalnat, så måste den om- 

ständighet inträffa, att 1 volcaniska trakter 
stundom förekomma dels varma vatten, ri- 
ka på flera salter af natron, på kolsyrad 
kalk och talk och på kolsyra, stundom fat- 
tiga på dessa ämnen, och dels kalla käl- 
lor, mer eller mindre rika på dessa äm- 
nen: Också träffar man 1 Böhmen samma 
slags vatten, ömsom varmt och kallt, så 
äfven 1 Auvergne, och jag kan till dessa 
lägga samma exempel från den ännu acti- 
va volcantrakten i Valle das Furnas på den 
Azoriska ön S:t Michaél "), der det heta 
kisel-och natronhaltiga vattnet framsprin- 
ger så nära bredvid det kolsyrehaltiga, 
jernhaltiga kalla, att man kan sätta tum- 
nen i den ena och pekfingret i den an- 
dra källan. | 

Varma källor gifvas , hvilkas värme ej 
kan tillskrifvas Volcaner, deras temperatur 
är oftast ej öfver + 30? å 402, de hålla icke 
kolsyradt natron , utan åtskilliga jordsalter 

och stundom litet svafvelbunden vätgas. 

") Beskrifven af Wenster, i Edinbourgh Phil 
Journal, B, VI, s, 306. 
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De synas låna sitt värme från jordens egen 
temperatur på det djup hvarifrån de kom- 
ma. Det har synts mig sannolikt att alla 
med kolsyregas mättade vatten torde haf- 
va ett volcaniskt ursprung, men jag vågar 
icke påstå det, då allt från jorden fram- 
brytande vatten är med denna gasart mer 
eller mindre impregneradt, och denna im- 
pregnering säkert kan ske af flera orsaker; 
men då man kommer att närmare från 
denna synpunkt granska hvar och en så- 
dan med kolsyregas- mättad, 1. synnerhet 
natronhaltig, källa, torde det befinnas att 
åtmintone största delen af dem frambry- 
ter i grannskapet af en ännu verksam el- 
ler redan slocknad volcan, eller i grann- 
skapet af lemningar efter volcanisk fornti- 
da activitet. 

Ett phenomen, som skulle synas stå 
i nära samband med de natronhaltiga käll- 
vattnen, är de npatronhaltiga sjövattnen i 
Ungern, Egypten samt på flera ställen af 
Asien, Africa och America; men efter den 
beskrifning derå BEunaAnt lemnat om Na- 
tronsjöarna i Ungern "), synes detta icke 
vara händelsen. De förnämsta förekomma 
vid Debrätzin, och det natron de fram- 
bringa , samlas såsom en handelsvara. Sjö- 
arna uttorka om sommaren, då man hvar 
4:de eller 5:te dag samlar det natron som 
finnes effloresceradt. Natronsjöarna öfver- 
enskomma deri, att de alltid förekomma 
på stora slätter, der jordmånen är sand, 
blandad med kolsyrad kalk, vanligen bil- 

+) Edingburgh Phil. Journal. B, VII, p. 259. 
1 
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dande ett föga mägtigt lager, hvilande på 
lera. Det natron som erhålles, innehåller 
kolsyradt natron, ganska mycket smittadt 
af saltsyradt och svafvelsyradt; med få ord 
de salter som äro så vanliga 1 källor till- 
höriga volcaniska terreiner. Man har för- 
sökt att förklara natronets framalstrande 
af koksalt, som, på sätt BERTHOLLET i Egyp- 
ten försökte, medelst efflorescering skulle 
bildas genom dubbel decomposition med 
kolsyrad kalk. Men denna förklaring är 
alldeles origtig. och otillräcklig, emedan 
den saltsyrade kalken, som dervid skulle 
bildas, icke finnes, och så vidt mig är be- 
kant, har man vid ingen af dessa sjöar 
bemärkt hvarken dess tillvarelse eller den 
fällning som skulle uppkomma, då vattnet 
återkommer i sjöarna, utan tvertom fin- 
ner man i de djupare sjöarne, som ej ut- 
torrka, kolsyradt natron i sådan mycken- 
het, att det anskjuter ur vattnet i kall vä- 
derlek. Man kan således antaga att dessa na- 
tronsalter finnas blandade med jordmån, äro 
af ett okändt origin, och att de icke genom 
någon fortfarande chemisk process bildas, 
utan endast upplösa sig i de vatten , hvaraf 
jorden genomtränges, och samlas således 
1 de reservoirer, dit dessa vatten inflyta. 

CuraApwi har försökt att förklara tven- 
ne hufvudsakliga problemer i Geologien 77), 
a) jordens i fordna tider högre tempera- 
tur än nu och 4) vattnets högre niveau än 
det nu har, då många af våra högsta berg 

”) Neues Journal fär Chemie und Physik, N. R 
B, 4. S. 93. 
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visa, att de varit underkastade vattnets 
åverkan. Denna förklaring har blifvit gan= 
ska lätt, ty ban antager att a) solens strå= 
lar torde fordom hafva varit intensivare 
än nu, och 6) att vattnet afdunstat i verlds- 
rymden. - Förklaringar af denna beskaffen- 
het kunna någon gång förtjena uppmärk- 
samhet "för den person som gifvit dem, 
men aldrig för deras egen skull. i 

Naturli- Man har nyligen vid Kirkdale i York-= 
ga 8 rot- 5 N é . 

tor. schire upptäckt en naturlig grotta i kalk- 
sten, af ända till 200 fots längd och va- 
rierande från '2 till 7 fot i högd' och 
bredd "). Taket är beklädt med stalacti- 
ter och bottnen till en fot djupt betäckt 
med ett slamm af glimmerblandad lera. 
I denna jord har man funnit en mängd 
af ben, fullkomligt väl bibehållna, och till- 
hörande ' följande djur: Hygna, utgörande 
största mängden, tiger, björn, varg, räf, 

I lekat, okändt djur af räfvens storlek, ele- 
phant, rhinoceros, hippopotamus, häst, oxe 

(två species), hjort (3 species), kanin, 
vattenrotta, möss, korp, dufva, lärka och 
en art af en mindre and. Dessa ben lågo 
strödda på grottans botten, under jorden, 
öfverallt i den största oordning och ända 
in i de trångaste vinklar deraf. Alla ben 
voro mer eller mindre brutna, många vi- 
sade spår af tänders åverkan. BucKLAND, 
som undersökt denna grotta, har gjort det 
ytterst sannolikt att den varit bebodd af 

hygena, som dit insläpat alla der befintliga 
ben, hvilka tjenat dem -till födämnen, 

hvilket 

2) Edinburgh Phil. Journ, B. VIII s. 58, 

1 
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hvilket ock bevises af deras hvita ben- 
- jords-haltiga excrementer, hvaraf äfven 
lemningar finnas bland benen. Deraf föl- 
jer, att i denna trakt funnits ej allenast 
hyenor, utan elephanter, noshörningar och 

« alla de djur hvilkas öfverlefvor de insläpat i 
sin håla: en omständighet af mycken vigt för 
petrificat-läran , som deraf vinner mycken 
upplysning. BucKkrAnp har betraktat denna 
grotta i 4 perioder. 1:0 Ifrån dess första 
bildande oeh tills den beboddesaf hyxnorna. 
Denna tidrymd synes hafva varit korrt, 
emedan derunder ganska litet stalactiter 
blifvit deponerade på botten, jemförelse- 
vis med dem, som sedan lagt sig på den 
deri befintliga jorden. 2:0 Då den bebod- 
des af hyenor som insamlade benen. 3:0o 
en öfversvämnings-period, hvarvid djuren 
dödades deri, och det nu på bottnen be- 
fintliga slam infördes; förmodligen den= 

samma som bildade alluvium i allmänhet 
rundtomkring , och 4:o den sista intill nu 
fortsatta perioden, hvarunder de stalacti- 
ter bildat sig, som nu sträcka sig från 
taket till den närvarande bottnen, undér 
hvilken intet: djur dit ingått. - BucK- 
rANDs afbandling blef af Royal Society be- 
lönt med den Copreyska guldmedaljen. — 
Nyligen har man funnit en annan dylik 
grotta vid Kirby Moorside, som äfven in- - 
nehåller ben. 

En ofantlig stor grotta, äfvenledes i 
kalksten, har blifvit funnen i Indiana, i 
grannskapet af Jeffersonville. Den är så 
vid, att. man går deri) med största beqväm- 
lighet, och framställer stora och afvexlande 

K.V. AA. ärsb. 1822. 15 



Na a 

rum. Den har blifvit följd ända till iz 
Engelsk mil, och slutet der ännu icke fun- 
nit 7"). Den är, utom för sin ofantliga stor- 
lek, märkvärdig derföre att den på många 
ställen är öfverallt inuti beklädd med svafz 
velsyrad :talkjord, till en sådan qvantitet 
att den kan blifva export-artikel, samt in- 

 nehåller derjemte salpetersyrad kalk och- 
salpetersyrad lerjord (?) i så stora qvan- 
titeter, att de kunna begagnas till-salpe- 
terberedning. 

Isgrot- Uppmärksamheten har under loppet 
tor." af förledet år blifvit vänd på några natur- 

liga isgrottor "), som förefalla i Frankz 
rike, Schweitz och Norra Italien, der man 
för climatets skull ansåg deras tillvarelse 
mindre begriplig. Pictet sökte att för- 
klara isens. uppkomst genom en luftström, 
som skulle stryka igenom grottan och för- 
medelst afdunstning afkyla den under frys- 
punklen; men Deruc d. y. har visat, att 

detta icke är händelsen och att dessa grot- 
tor icke äro annat än naturliga iskällare; 
i hvilka den is, som under en mycket 
sträng vinter bildas, icke kan på flera ef- 
ter hvarandra följande somrar upptinas, 
emedan 'den varma luften, såsom lättare, 
aldrig kan dit nedtränga, och i hvilka un- 
der vintern alltid vintrens högsta köldgra- 
der sänka sig med den tyngre kalla luf- 
ten. Flera af våra Svenska grufvor med 
djupa ras gifva en mängd dylika exempel 

>>) På anf. ställe, B. VI, s. 30, 
2") Annales de Chimie et de Physique, T. XXI, 

pag. 113. 
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alt vatten, en gång fruset på rasets botten, 
icke mera af sommaren upptinas. Derucs 
snillrika och riktiga förklaring har påmint 
mig om en dylik Svensk grufva, der is 
och snö samiades till en sådan mängd, att 
slutligeh fråga blef att låta upphemta den 
på entreprenad. En af gruflagets lägsta 
Mechanici åtog sig detta för ett så lindrigt 
pris, att ingen ansåg anbudet möjligt att 
utföra. Han verkställde det likväl på ett 
lika så efikelt som snillrikt sätt, derigenom 
att han med en trumma, som gick ända 
ned till isen , och var försedd med en enkel 
anstalt ullluftpumpning, pumpade upp den 
kalla luften, som oupphörligt ersattes upp- 

ifrån , hvarvid isen inom korrt smälte och 
vattnet följde grufvans «vanliga pumpar 
upp i dagen. 

BroscsartT, far och son, hafva utgif.Geologi- 
vit förträffliga Geologiska afhandlingar, hvil= 
kas hufvudsakliga innehåll rörer petrifice- 
rade lemningar af vexter och djur, jemte 
de terreiner, hvari de förekomma. 

ALEx. BroscnaArT (fadren) har utgifvit 
en ny upplaga af dess gemensamt med 
Cuvier anställda undersökning af terreinen 

"kring Paris, riktad med flera sedan gjorda 
upptäckter, "och har jemfört dem med 
flera andra 'trakter af liksidig och likartad 
formation, t. ex, trakterna kring Wien och 
London, Val de Ronca, Monte Bolca, Val 
di Nera, Montecchio Maggiore o. fl. i Italien, 
samt visat, att med jordhvarfvens likartig- 
het följer också samma organiska lemnin- 
gar, särdeles af snäckdjur. Han har der- 
vid sökt ådagalägga att stora afstånd i ' 

ska arbe- 
ten. 
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horizontal, riktning icke förändra petrifica- 
ternes natur, men att oftast ganska små 
afstånd i vertical riktning, d. ä. i ålder 
och superposition, förändrar den utan un- 
dantage. Han har tillika 1/en särskildt af- 
handling visat, alt det slags kalktuff, som 
af Italienarna kallas travertino, hörer till 
de yngsta af alla formationer, är en pros 
duct af kalkhaltiga källors vatten och bil- 
das än i dag, ehuru det är synbart att 
den fordom på vissa tider bildats i ett 
ofantligt större förhållande. 

Dervc d. y. har uppkastat åtskilliga 
gissningar om det sätt, hvarpå benen af 
djur, särdeles de större, t.ex. elephanter , 
blifvit kringspridde på slätterna och i flod- 
bäddarna "). | 

»  Ätskilliga locala geognostiska 'under- 
sökningar i England, Frankrike och Ita- 
lien, som icke presentera något allmänt 
intresse, anser jag mig böra här alldeles 
förbigå. | : 

Jordbäf- Under loppet af 1822 hafva, jemte 
ningar.den förödande jordbäfningen i Aleppo, åt- 

skilliga jordstötar af mindre betydenhet 
inträffat ""), Den 8 Febr. i Landshut, d. 
19 Febr. en stark stöt bemärkt i Paris, 
Lyon, .Bourg, Clermont, Geneve, Cham- 
berry m.-fl.; d. 23 Febr. i Belleby;d. 21 
Maj i Cognac, Angers, Tours, Bourbon- 
Vendee, Laval, Nantes och Paris. På det 
sistnämnde stället kändes ingen stöt, men 

”) Journal de Physique, T. XCIV. p. 241. 
"") Annales de Chimie et de Physique, XXI, - 

pag. 393. y 
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händelsevis kom magneltnålen att i samma 
ögonblick. observeras på Observatorium, 
hvarvid hennes dallring tillkännagaf husets 
rörelse och man erfor sedan att i detta ögon- 
blick ;jordbäfningen blifvit bemärkt på de ' 
förut anförda ställen. Den 16 Juni, i Cher- 

bourg; d. 10 Julii i Lisabon, häftig och 
efter utseende vertical skakning; d. 29-och 
30 Julii häftig stöt i Grenada; domkyrko- 
tornet och åtskilliga hus instörtade.  D. I 
Aug. i Martinique; d. 8 Aug. i 'Tomsk; d. 
13 Aug. kl. 10 på aftonen, en häftig stöt 
1 Aleppo, som förstörde en del af staden 
och begrof flera tusende 'af dess invånare 
under ruinerna. Den 1G Aug. ny stöt på 
sammia ställe; två tredjedelar af staden blefvo 

"nu i grund förstörde, och d. 5 Sept, ännu 
en , som förstörde allt hvad de föregående 
lemnat oskadadt. '20000 menniskor sägas 
på dessa jordbäfningsdagar hafva omkom- 

> mit. Dessa jordstötar kändes äfven i Da- 
mas och på Cypern. Den 10 Sept. i Carl. 

stad, en lindrig stöt, åtföljd afett rullan- 
de dån. Den 18 Sept. i Dunston i Eng- 
land ;".d. 29 Sept. i Algesiras och Cordo- 
vas I Nov. lindrig stöt i Norrtelje och hela 

Östersjö-kusten norr åt, åtföljd af ett vul- 
lande dån från norr åt söder. Hela förra 
hälften af månaden smärre jordstötar i 
trakten kring Aleppo. Den 28/ Nov. i 
"Stutgard, Spere, Kihl, Strasbourg m, fl. 

Natten till den 20 Dec. 1821, ulbrast Votca- 
på Island, i Volcanen Eyafjelds-Jokull, "TER 
belägen Sydost från Hecla, en häftig erup- 
tion, som fortfor ända till den 1 Febr. 
1822. Volcaneu har 5500 Engl. fots höjd, 



230 

och den ofantliga massa af snö, som smäl- 
tes, gjorde grufliga öfversvåmningar men 
lyckligtvis på alldeles öde ställen. Ofant- 
liga massor af aska, lava och stenar ut- 
kastades. - Denna volcan hade 'sin sista 
eruption 1612. Den 16 Junii 1822 upp- 
stod deri en ny eruption, hvarvid lavan 
säges hafva utbrustit vid berget fot. 

Vésuvius har haft tvenne utbrolt, det 
första från den 13 till den 25 Febr., det 
andra den 4 Nov., det blef från den 22 
till den 25 ganska häftigt och skall vara 
det starkaste som ägt rum, sedan Pompeja 
förstördes.  Utkasten af aska voro utom- 
ordentliga, dagen fördunklades, ochi ber- 
gets grannskap föll aska ända till 6 fots 
djup. ” Vesuvii crater har nu blifvit otill- 
gänglig. Den har omkring 800 fots djup. 
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I Kerrers hela numer-philosophie äroen- Krrirens 
dast de trenne med hans namn utmärkta la- numer- 

HN Å sc 4 philoso- 
garna för den planetära rörelsen erkända, så="phie. 
som varande en följd både afsjelfva de astro- 
nomiska observationerna. och af den theo- 
rie, som NEWTon sedan utarbetade. — Man 
bör dock härvid med dekagande påmin- 
na sig, alt blott en slump räddade hans 
nu oförgängeliga ära, derigenom att han 
upptäckte på en i astronomiens historia, 
om någonsin , märkvärdig dag, den 15 Maji - 
1618, att ett begånget räknefel, under alla 
varierade försökta förhållanden mellan pla- 
neternas omloppstider och sol-afstånd, var 
orsaken, att han allaredan förkastat det 
rälta han förut påkommit. FHvarje en- 
skildt observation, som han begagnade till 
utrönande af verkliga formen hos den krok- 
linie, som tillhörde banan för planeten 
Mars, hade dessutom kostat honom 700 folio- 
sidor fullskrifna med ziffer-tal, och hvem 
kan derföre tvifla, om ej företaget hade 
lyckats, att en slö efterverld endast skul- 
le med föraktlig medömkan igenkänt en 
så kallad numer-punkterares svärmerier i 
dessa ofantliga zifferfogningar, hvilka der- 
emot nu, en symbol af outtrötlig och upp- 
lysande forsknings-förmåga, utgöra den för- 
nämsta prydnaden omkring astronomiens 
tempel-port. I 

På ett så mödosamt sätt uppdagades 
den sanningen, att planeternas orbiter äro 
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ellipser och att qvadraterna på deras si- 
deriska omloppstider förhålla sig, som cu- 
berna på deras medel-afstånd från solen. 
Detta enkla potens förhållande förebådade 
den äfven chkla lag, som för verldskrop- 
parnas rörelse var i allmänhet stadfästad ; 
likväl kunde man ej deraf inse, hvarföre 
de, hvilka utgöra vårt system, blifvit ord- 
nade just till de afstånd från solen, som 
för dem finnas vara anvista. Att också 
härtill framställa någon giltig orsak var - 
ett svårare problem, ty det ingrep mera 
i skapelsens hemligheter ; men KEPLER för- 
sökte åtminstone, att utleta hvad tvenne 
århundraden efter honom ännu förgäfves 
gissat. Endast de sex äldsta planeterna 
voro i hans tid kända; de fem reguliera 
kropparne: Cuben, Tetraédern, Dodecaé- 
dern, Icosaödern, och Octaédern, ansågos 
såsom sinnebilder af den skönaste och full- 
komligaste rymdeform +), och han an-. 
märkte ytterligare, att mellanrymderna 
från den ena till den andra planeten sam- 
manträffade i det närmaste med det för- 
hållande, som uppkom, om nämnde krop- 
par på ett visst sätt sammanparades. 

+) Qvia sphericum Dei imaginem, qvantum a 
recta figura fieri potest, imitantur, angulos 
omnes in eodem sphierico ordinantes, et sphe- 
rico inscriptibiles; et ut sphericum sibi ipsi 
undiquaque est simile, sic plana hic unius cu- 
jusque figure omnia inter se sunt similia, om- 
nia etiam uni et eidem circulo sunt inserip- 
tibilia, angulis equwalibus - - - Nec possunt 
alia aliqua -methodo construi plures figurae 
barum  similes. - Epitome Astron. Coperni- 
can&; liber qvart. p. 467. 
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För de öfre -planeterna blef Saturni 
bana storcirkeln till den spher, som kun- 
de omskrifvas en cub, sjelf inskrifven i 
spheren som tillhörde Jupiters bana; den= 
na åter bestämdes af spheren; som om-' 
slöt” tetraödern kring. spheren för revolu- 
tions-cirkelu hos Mars, hvilken ändteligen . 

sjelf inföll med storcirkeln till spheren, 
som omfattade en dodecaäder, deruti Jord- 
banans spher var inskrifven. För de ne- 
dre planeterna gafs på samma sätt banan 
för Venus af spheren, som inskrefs i ico- 
saédern, hvilken innefattades i Jord-ba- 
nans sper, och för Mercurius af spheren, 
som vore inskrifven i octaédern, hvilken 
sluteligen innéslöts i ban-spheren hos Ve-' 
nus. — Några små afvikelser från de verks 
liga planet-banorna, som i denna fram- 
ställning ännu återstodo att afhjelpa, och 
några spelrum, som på annat sätt borde 

' mellan dem fyllas, härrörde deraf, »att 
verlds-rörelsernas archetypus ej ensamt 
kunde definieras genom de fem reguliera. 
kropparna, utan att den äfven' vore bero- 
ende af harmoniska proportioner, hvilka 
sjelfva måste förlikas efter någon med de 
sex tonerna afpassad idee... = > 

Genom de i sednare tider uppfun- 
na nya planeterna har väl nämnde hy- 
pothes med de reguliera kropparne- blif- 
vit alldeles kullkastad, ty deras antal är 
blott fem; men sällsamma numer-combi- 
nationer 7) tyckas å nyo upplifvat de an-' 

'' Ueber die Umdrehung der magnetischen Erd= 
pole und ein davon abgeleitetes Gesetz des 
'Frabanten- und Planeten-umlaufs, von J. S, 
C, ScHWEIGGER. 
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'nars utdöende tondallringarna från det 
planetära strängaspelet hos några naiur- 
philosopher, hvilkas. goda afsigter, äfven- 
som XKeriERs och korrt derefter CARTESII 
med de bekanta ' hvirflarnes antagande, 
man lika litet borde misskänna, som man 
bör undra på, om den innerliga öfverty- 
gelsen om continuitet i våra physiska kuun- 
skaper blifvit liksom confus af de hopa- 
de och allt mer och mer öfverråskande 
upptäckter rörande de bestämda propor- 
tionerna i chemiens analyser 'och lagarna 
för magnetism, electricitet, galvanism , 
chrystallisation m. fl., som årligen förkunnas, 
alla kraftigt rättfärdigande den aning om 
ett samband- mellan alla naturverkningar- 
na, hvilket man önskar, att för sig och 
andra kunna lika redigt uppfatta. — Att 
förklara» hvad man erfarit, är ett behof 
för den en gång väckta uppmärksamheten. 
Det är härvid, som den nyfikna fria tan- 
kan genomsöker både verklighetens och 
inbillningens verld och inblandar med de 
ogräs, hon i en rådvill brådska ej sällan 
uppsamlat, stundom några evighets-blom- 
mor i sin skörd, men som det tillhör hen- 
nes äldre hemmasittande syster, den lug- 
na eftertankan att med tålamod åtskilja, 
förkasta det odugliga och glädja sig äfven : 
öfver den torftiga behållningen, som ut- 
härdade en sträng granskning. 

Man kan ej bestrida, att våra kunska- 
per i allmänhet endast på detta sättet upp- 
nålt sin nu varande högd och att de en- 
dast på detta sättet skola framgent skiida 
mot en stigande fullkomlighet, ty det är 
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enligt med mennisko-sinnets naturliga an- 
lag. — Om vårt tidehvarfs ifver, att ge- 
naste vägen framrusa till alla de upptäck= 
ta phenomenernas gemensamma, sanno- 
likt närbelägna, källa likväl torde- vara 
för häftig, för att allestädes kunna trifvas 
tillsammans med det sansade vettets säkra 
sagtmod ; så kan man dock hoppas, att 
den småningom) svalnar och att-något red- 
bart måste då/|deraf nödvändigt vinnas. 

Många förhastade försök, många abstracta 
speculationer och theorier skola dessför- 
innan frugtlöst aflöpa; ofta, då man är 
naturen närmast på spåren, undflyr hon, 
för att pröfva vår ihärdighet,, — KerPrexr erfor . 
det ju, men han tröstade sig då, såsom 
han sjelf säger, med Virgilii versar. 

Malo me Galathea petit, lasciva puella, 
Et fugit 'åd salices, et se cupit ante videri. 

Dessa anmärkningar har jag trott så 
mycket mindre vara på orätt ställe här, 
anförda, som, vid hopsamiande af bidrag 
till vetenskapernas historia, ämnen kunna 
förefalla, egande gemenskap härmed och 
man derföre på förband borde för sig 
utstaka någon fördomsfri, och billigare åsigt 
vid deras bedömmande. — Så hart. ex i 
numrorna, som uttrycka de fyra HANSTEEN- 
ska magnetpolernas revolutionstider, fun- 
nils, under vissa förbehåll, en slags öf- 
verensstämmelse med equinoctiernas pre- 
cessions period, med numer-termerna 
planeternas afstånds-serie från solen, med 
satelliternas från deras bufvudplaneter, med 
ton-scalan och med de bekanta Indiska 

Märk- 
värdi 
öfi nr 
ens- 
stäm- 
melse 
mellan 

;vissa nu- 
I mertal. 
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numrorna, — Detta bevisar väl endast huru 
snål man är Coch hvarföre skulle man ej 
vara det under ovissheten om deras blif- 
vande betydelse) efter sammanlikningar 
äfven från ämnen af ett synbart obegrip- 
ligt sammanhang, ty om än eqvinoctial- 
punktens rörelse och de revolverande mas- 
sornas afstånd från central-kroppen kun- 
de möjligen blifvit präglade efter model- 
len för magnetiska kraftens egenheter, så 
tyckas de Iikväl svårligen vara beslägtade 
med tonernas natur, ellde med numror, 

som endast skulle beteckna en lång tide- 
. rymds inledning i vissa korrtare epocher. 
Försök — > Hvad dessa seduare angår, bar jag 
att för" dock ien Gi Kongl. Acädettidngt egna Hand- 
Plane-”lingar för sistlodric år införd) uppsats om 
attängslndernes verldsåldrar sökt förklara, alt 
serie. meningen dermed verkligen: måste hemtas 

från den ofta nämnde eqvinoctial-punktens 
långsamma rörelse; en omständighet, som 
således kunde gifva anledning till vidare 
'slutsatser, men hvilka jag visserligen ej 
förmodar blifva af något värde j den nyss 
anförda sammanlikningen, äfvensom: jag 
för min del tror, att grunden till planet- 
afståndens inbördes förhållande rättast torde" 
böra sökas i vilkoret för den möjligast en= 
kla anordning dem emellan, så vida det 
tillika kunnat förenas med det ännu huf= 
vudsakligare för upprätthållandet af vårt 
planet-systems eviga bestånd. — Om så 
är, så har också detta förklaringssätt 
först kunnat framställas, sedan theorien 
om perturbationerna och seculär-eqvatio- 
nerna hunnit till sin närvarande fullstän- 
dighet. 
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Den ifrågavarande serien för planet- 
afståndena, jemförd med obseryvationernas 

data är följande: 
7 | Sol-afstånd 

I 

enligt serien jenl. obs.| — diff. 

Mercuriusl|i-to = 1.00 | 1.00000 |-+0.00000 2 
? 0.11860 Venus 1-+H2?23— 1.75 | 1.86860 

Jorden = |it273= 2.50 | 2.58332 | +90.08332 
Mars ':1-+H2?3= 4.00 ! 3.93619 J—0-06381 
Ceres SR a 7:00 | 7.14871 |H0-14871 
Jupiter 1-H2t3—=13.00 |13.44049 |+0-44049 
Saturnus |1-H253—=25,00 |24.64173 |—0.35827 
Uranus Hr 149.55669 | -+9-55669] 

Lagen för serien är lika tydlig som 
den är enkel, och de smärre skiljaktighe- . 
terna mellan hennes termer och de rätta 
tyckas visa åtminstone ett sträfvande till 
sältning efter hennes föreskrift, såsom en 
medelform;, analogt med planeternas san- 
na och medel-rörelser. — Afven EscHENMA- 
yvER har i sin Psychologie "Y) sökt förkla- 
ra denna Titu "") planet-afståndssserie 
och, ehuru jag är för litet hemmastadd i 
metaphysikens språk, för att om hans åsigt 
1 hela sin vidd kunna lemna en tillfreds- 
ställande upplysning, tror jag mig dock, 
hvad seriens positiva och negativa aber- 
rationer beträffar, böra nämna, att hans 
idée om en så kallad wechselseitige capa- 
zitet förtjenår uppmärksamhet, emedan 
den utgår från en art chemisk, qvalitativ 
vexelyerkan (planeternas chemismus) hvar= 
ken beroende af, eller uteslutande vårt 

4) Psychologie in drei Theilen, als empirische, 
reine und angewandte von C. A. EscHENMAYER. 

++) Von dem neuen, zwischen Mars und Jupi- 
ter endeckten achten Hauptplaneten des Son- 

” nensystems von Dope , pag. 44. Not. 
LJ 
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begrepp om massa och tyngd; somvegent= 
ligen tillhör de så till sägandes gröfre 
phenomenerna, hvilka af physiska astro- 
nomien redan blifvit utredda. Såsom för 
hans tanka möjligen af vigt kunde man 
tillägga, hvad äldre och nyare observatio- 
ner” visat, att vårt jordklot, betraktadt så- 
som en likformig massa, eger alldeles sam- 

. ma eller nära. samma specifika tyngd , som 
den rena magneten, hvars allmänna kraft- 
yttringar allt mer och mer bestämmas ge- 
nom närvarande tids physiska och chemi= 
ska experimenter. Takttagelsen af lagen 
för fallande kroppar vid jordytan utvid- 
gades : till hela planet-systemet och blef 
basen för våra dynamiska theorier; hvar- 
före skulle man då neka de öfriga på vår 
boningsplats erkända naltur-förhållanden, 
att få ingå såsom modificationer i det he- 
las organisation, vstället för att till en enda 
verldskropp inskränka deras verkningskrets? 

Besynnerligt är, att då tätheterna för 

Venus, Jörden, Mars, Jupiter, Saturnus 

och Uranus supponeras vara 1.11200;3 
1.00000, 0.74372, 0.23127, 0.10273 och 
0.22786, så blir, om > tätheten för Ceres 
vore 0.13178, summan af alla i tabellen 
förekommande positiva differenser till sum- 
man af de negativa, liksom summan af 

alla mot de förra svarande planet-täthe- 
ter till summan af dem, som svara mot 
de sednare: men tages medium af de fy- 
ra små planeternas medel-afstånd, 1 stäl- 
let för det här benyttjade medel-afstån- 
det för Ceres ensam; så blir den motsva-= 

rande 
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rande differensen — 0.17175 och de fyra 
till en enda sammanslagna planeternas me- 
deltäthet borde då, om nyssnämnde: lik- 
het skulle ega rum, vara 0,42683, hvil- 
ket också år mera enligt med proportio- 
nen meilan planet-tätheterna, såsom man 
i sjelfva verket haft rättighet att vänta, 

” så framt ej det angifna bestämnings-sättet 
innebure någon orimlighet (som likväl 
kunde blott händelsevis leda till elt -san- 
nolikt resultat). 

Den ofvan omnämnde seriens aberra- 
"Vioner må nu, med afseende härpå, buru 
som helst böra uttydas; så lärer man, 
det oaktadt, kutna påstå, att om hon med- 
sin sköna enkelhet ej tillika förenar egen- 
skapen att just vara den enda, hon likväl 
är en bland de möjligen flera, hvars nära 

- uppfyllda progressions-lag var tjenlig till 
systemets fortfarande säkerket. ; i 

d Af perturbations-lheorien är nemligen 
uppdagadt, att planet - banornas noder, 
Jutnings-vinaklar och excentriciteter äro un- 
derkastade förändringar, men alla små och 

dessutom periodiska, hvaraf således ingen 
ouppbörlig flyttning förorsakas af det för 
större delen nästan gemensamma plan, som. 
en gång gifvits för planeternas rörelser, och 

få sa för alltid undvikes, att inträda på ett 
femmande, för andra himmelskroppar ut- 

> stakadt, område, ty att banornas apsiders 
lägen vidkännas en alltjemt fortgående fram- 

skridning blir ej häraf någon menlig in- 
flytelse, då det är alldeles likgiltigt åt hvad 
håll de elliptiska orbiternas vertices än må 

K. V. d. äreb, 1820, 16 
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komma att vändas. Det vådligaste hade 
varit, om planeternas medel-afstånd från 
solen, och med dessa deras egna inbördes 
afstånd, hade "blifvit blottställde för en be= 
ständigt åt samma led skeende variation; 
men just detta, det ömtåligaste elementet 
i planetverlden, är ej allenast frikalladt 
från periodiska öfvergående ändringar, utan 
äfven fullkomligt skyddadt från alla in= 
trång, emedan den invecklade analytiska 
formel, beroende af planeternas samfällda 
verkningar, massor och afstånd, som skulle 
uttrycka de möjliga rubbningarna), förvand- 
las till noll, då deruti insättes de. veder- 

. börliga numerära värdena, hemtade från 
den samlade kännedom vi om dessa ega. 
Derföre kunna banorna ej ryckas från sitt 
omfång, planeterna ej i tidernas längd ned- 
störta "mot solen, eller nya förhållanden 
hädanefter skaka hela maschinens nu mera 
fullkomligt stadgade sammansättning. — 
Man vet, att ju mer tvenne planet-banors 
stor-axlar närma sig till commensurabilitet 
och ju exactare omloppstiderna blifva mul= 
tipler af samma tidmått ju större blifva 
äfven perturbationerna och deras perioder, 
och i samma mån de skadliga följderna 
mera oroande. — Om Jupiters omloppstid 
varit endast fyra veckor kortare, eller dess 
sol-afstånd mindre med = del af den en- 
het vi i tabellen nyttjat; så "hade hans” 
och Saturniinbördes osämja småningom frätt 
på verldskedjans till enighet sanymanhåls 
fivde styrka, men — non Di woluere 
Supremi. | kn 

I följe häraf är det således högst an- . 
märkningsvärdt: i1:mö att alla medel-af- 
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stånd i serien väl äro commensurabla med 
0,05, men att hon derjemte uppger regeln, 
hvarefter de commensurabla tal öfver allt 
skola finnas, hvilka mest närma sig will 
den erforderliga incommensurabiliteten och 
2:do0, att närmare solens grannskap, der. 

en trångre spher hotade med sannolikare 
förödelse, änder fremmande och korsande 
rörelsers hopade nedgång och vändningar 
omkring den gemensamma brännpunkten, 
röjes äfven minsta olikhet mellan seriens 
lag och verkligheten; = men är deremiot 
störst vid de aflägsnaste planeterna Jupiter, 
Saturnus och Uranus, hvilka också, inkräck= 
tande på-en mera efterlåten styrelses be- 
kostnad, likasom revolterat och upphäft sig 
till sjelfherrskare öfver ett större antal un= 
derlydande satelliter, i hvilkas enskildta 
samhällsordningar man likväl, i ifrågava- 
rande afseende, här och der igenkänner 
en tydlig afkrift af planeternas egen stalts= 
författning: 

Så länge vi sakna utvägar, att fullän--Hypo- 
da en analys på sammansättningen afallay, Pla 
i det hela ingående krafter, för att kunnanect-Sy- 
uppskatta hvarderas tillhörande verknin-""app- 
gar och skilja dessa från den i våra obser- komst, 
vationer predominerande kraftens >; så måste 
vi åtnöja oss med en blott sannolik förs. 
klaring af hyad som här blifvit omnämndt. 

oo Man kunde då föreställa sig, att, vid ; 
den ur-materiella upplösningens congloba= i 
tiva morphotiska fällning till massor för 
en blifvande krets-rörelse, var det gravi- 
-tation och chemismen , som framstodo med= 
lare i den allmänna villervallan; — allt 
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måste efter deras öfverenskomma bud sam- 
mansmälta, eller i aflinitets- och repulsions- 
enliga afstånd-förhållanden hopbindas med 
de redan mägligare agregalerna. — "Så 
uppkommo Sol, Planeter och Satelliter 
med sina olikartade eller modifierade at- 
mospherer och öfriga egenheter. — Men 
ännu var det stora verket blott grund- 
lagdt, ej utan ändring färdigt för evigheten; 
så länge verkliga seculär-equationer in- 
smygt sig i medel-rörelser och medel-af- 
stånd, blefvo successiva revolutioner en 
nödvändig följd. — Från flera sådana ut- 
ifrån föröfvade våldsamheter härröra de, 
hvaraf vår egen planet företer otvifvelak= 
tiga minnesmärken; "men nu ändteligen äro 

de öfverståndna och skola icke, efter den 
i seklers ofantliga längd tillkämpade fre- 
den, inom vårt planet-system vidare be- 
fares. — Ej alla satellit-systemer äro, och 
kunna kanske aldrig blifva till sina secu- 
lär-equationer nog väl' kända, att vi för dem 
skulle våga med säkerhet förespå samma 
lyckliga framtid, hvarpå äfven endast de- 
ras centralkroppars ostörda husliga välfärd 
så väsendtligen måste bero. 

Men på det jag må undvika den före=- 
bråelsen, att här mera hafva sysselsatt 
mig med egna gissningar eller 'åsigler, än 
med en historisk berättelse om Astronomi- 
ens nya framsteg; så får jag till en bör- 
jan, i sammanhang med de redan anförda 
allmänna betraktelserna öfver vårt Sol-sy- 
stem, erinra om PastoörrFFs observationer 
på photospherer hos Venus och Jupiter. 
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"Jag bar på sitt ställe ") förut omnämnt 
dem , men sedan har phenomenet blifvit af 
RascHiG (i Dressen) och Kunowsry (G 
Berlin) närmare undersökt ""), Deras för- 
sta observationer tycktes äfven fullkomli- 
gen besanna dess verklighet, som dock 
snart blef betviflad och slutligen alldeles 
förnekad. — RascHic fann, att den så kal- 
lade photospheren var att anse såsom en 
verkan af sjelfva telescop-glasens inbördes 
ställning, och Kusowsky visade, genom 
directa försök, att: den, ålminstone i hans 
telescop, bestämt tillskapades af det sam- 
mansatta objectiv-glaset, troligen medelst 
den klara bildens reflexion från inre ytan 
af det biconvéXt glaset mot dess främre 
vta och derifrån ytterligare till ögat. — 
En sådan spegelbild borde då till sin vidd 
synas oförändrad för alla ljusa kroppar, 
som med samma tub observerades , hvil- 
ket också bestyrktes genom micrometer- 
måtning: af photospherernas diametrar, 
emedan dessa befunnos lika stora hos dem 
Kusowszy sett omkring Venus, Jupiter, 
Saturnus, Sirius, Rigel, Capella och Vega. 
Jag lemnar emedlertid derbän, huruvida 
den här omnämnda orsaken kan användas 
på PAstorers telescop och om hans upp- 
gifter deraf kunna förklaras; åtminstone 
är detta stridande mot hans egen öfverty- 
gelse, då han ej allenast försvarat reali- 
teten i sin första upptäckt, utan äfven på- 

står sig, under deu sorgfälligaste varsam- 

4) Årsberättelsen 1821. 
"£) Astron. Jahrb, 1824, 1825. 
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het för all möjlig illusion, med full säker- 
het hafva ytterligare ohserverat photosphe- 
rer hos Mars, Ceres, Saturnus och Jupi- 
ters månar, om hvilkas olika utsträcknin- 
gar, ljusstyrka och färgor han redan med- 
delat en underrättelse 

Sanno- Om det sanna för rhållandet således än- 
Jikhet nu synes vara oafgjordt; så är det likväl 
tosphe- tydligt, att ljus-tillståndet hos de öfriga 
rg cxisplaneterna måste vara olika med det hos 

oss. — Då nemligen solskifvans yta, sedd 
från jorden, antages såsom enhet, 'så är 
den hos Uranus 0,003-eller endast fyra 
gånger så stor som vi se Jupiters yta; en 
i sanning rätt liten sol, efter vår erfaren- 

< het, för att kunna framkalla dag, värme, 
vegetation och årstiders omskiften. — Lägg 
nu härtill, att då hos denna gränsväcktar. 
re i systemet sol-ljuset blott är 33z:del 
af vårt, så skulle, om reflexion deraf en- 
samt vore orsaken till hans synrbarhet, der- 
till erfordras ej mera än omkring 333-73 :del 
af det klaraste ljus som Venus hbitsän- 
der: det vill säga, att verkan af Urani 
sken blefve för oss ungefär såsom lågans af 
ett vaxljus på något mera än en mils af 
stånd, och likväl upptäcka vi honöm så= 
som en fixstjerna af femte storleken. — 
Det blir fördenskull en vigtig physisk frå- 
ga, om man ej hos planeterna i.allmänhet 
vore berättigad, att antaga en slags pho- 
tospher eller egen lysnad, hvars existens 
kunde ” underlätta möjligheten, att på ett | 
aflägsnare håll synas och för dem sjelfva 

") Astron. Jahrb. 18254 
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torde vara- ett behof, liksom den sannolikt 
är, fastän i sin, efter vårt sätt att döm- 

ma, högsta intensitet för varelserna på 
solen. — Månne derföre planet-kropparna 
ej kunna anses, såsom i ett visst förhål- 
lande svagare eller starkare condensatorer - 
af det i universum, liksom det lenticu- 
lär-formade zodiacal-ljuset i vårt grannskap 
kringsväfvande ljus ämnet? — Man anföre 

- häremot iakttagelserna af phaser hos må- 
nen och "dem, som hos: några planeter 
kunna skönjas; men den af solen oupplys- 

ta delens mörka färg hos dessa kroppar 
är blott ett relatift begrepp, förestafvadt 
af våra ögons tröga retlighet, hvilka sjelfva 
endast äro construerade för starkare in- 
tryck. — Kanhända skulle en gäst från 
Uranus bli starrblind af vårt dagsljus, 
men kunna »väl vägleda sig ännu under 
våra nätters kolsvarta mörker, och vårt 
solsken vara blott en skymning för Mer= 
curii hilflyttade innevånare, som äro vane 

"vid att se sol-ytan mera än 63 gånger så 
stor som vi. — Vår individualitet blir emed- 
lertid aldrig ett pålitligt rättesnöre i del-= 
ta slags jemförelse, och det kunde vara 
ganska orätt att påstå, hvad några förfat- 
tare misstänkt, att solboarne skulle ensamt 

" varit dömde till den djupaste okunnighet 
om himmelens utseende, så framt anställ- 
da vallfarter till trakterna under de Spar- 
samt förekommande öppningarna i solens 
ljus-sper, hvilka vi kalla solfläckar och 
der sol-natt allenast vore tänkbar, ej gif- 
vit dem tillfälle, att någon gång få beskå- 
da ett inskränktare fält af hela den om- 
gilfvande yttre verldsrymden. 
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rad Bone har företagit sig, att undersöka 
paralletlahuru stor mängd af solstrålarne, som det 
solstrå- Motvända klotet af en planet omedelbart 
lar som å o o VAR ECE träfa uppfångar. — Då frågan härvid endast är 
"forden. om det: slags egentligen verksanima strå- 

lar, hvilka kunna anses såsom sins emel- 
lan parallelt utgående från solens hela ljus- 
massa i den direction som sammanbinder 
hennes och planetens medelpunkter; så är 
klart, att dessa formera en cylinder, hvars 
bas på solskifvan upptlager en liten cir- 
kel-yta af så stor diameter, som solens 
dubbla paralax vid planeten, och att den- 
na sistnämnde ej träffas af den jemförelse- 
vis ofantliga strålquantiteten, som utström= 
mar från alla återstående punkter utom 
cirkeln. —- Om häraf göres en, tillämpning 
på jorden, så komma de för oss verksamr 
ma eller paralella strålarne från étt solet 
kringgående bälte af blott 17 secunders 
bredd och, med afseende på sol-equatorns 
lutning mot eceliptican, skulle detta under 

hela året ej falla utom kanterna af en zona 
med 4 minuters synlig vidd, — Häraf bör 
-ytterligare följa, att om en sol-fläck af 1” 
(som således vore den största man hit- 
tills observerat) inträffade midt i solens 
medelpunkt eller, som är detsamma, i 
medelpunkten på den ofvanämnda 17 se- 
cunder vida .strål-cylindern, så skulle en 
verklig ljus-förlust deraf föranledas; men 
utom det, att de sneda strålarna från den 
öfriga solskifvan härunder skulle försva="> 
ga mörkrets inflytelse, så kunde detta 
blifva märkbart i högst 24", som behöfdes 

.. för jorden att genom sin egen rörelse in- . 
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komma i verkningskretsen af en påföljande 
ny och alldeles ofördunklad strål-cylinder. 
— Intressant är dessutom Bopves anmärk- ppheno- 
ning, att endast der, hvarest sol-ljuset 2 SAR 
fattas af fasta verldskroppar,. såsom afjor-" dare" 
den, månen, planeterna Gel deräsk satelk ff 
liter, blir det genom ytornas upplysning planet- 
för Oss synbart; En åskådare, som man OE 
tänker sig på något rum mellan planet- 
banorna, skulle följakteligen, om han vän- 
der sig "åt solen, ensamt se henne 1i sin: 
fulla glans, men, om han blott vrider sig 
till en alldeles. motsatt ställning, så skulle 
han genast upptäcka en med stjernor och 
planeter beströdd mörk himmel, emedan 
den slags luft, eller rättare den tomhet, 
som omger honom, ej eger förmågan, ätt 
reflectera några ljus-strålar =; 

Att Solens ljusmassa är betäckt med Solens 
en atmospher tyckas Ecess (i Halver) NR 
iaktagelser vid ringformiga sol-förmörkel- enligt 

GENS 

sen 1820 "") ytterligare bevisa, ehuru hangch Bov- 
under afvaktan att få rådfråga BÖCKMANNS le 

SM s observa- 

sorgfälliga photometriska olsör valioner, än- tioner, 
nu ej kunnat meddela ett afgörande rTe- 
sultat, hvarigenom äfven BouGueER's satts 
skulle bestyrkas, att solens kanter hitsän- 
da mindre starkt ljus än ytan närmare kring 
hennes medelpunkt. Om man nemligen 
antoge soldiametern indelad i 224 enhe- 
ter, så borde, vid solens medel- afstånd 
från örten » 78445 yt-enheter af solkulan 
på en gång symas och om, vid medlet af 

+) Astron. Jahrb. 1825. q 
+) GirzErRTs Annalen 1822. st. 3 | Pp. 34. 
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nämnde förmörkelse, månens oth solens 
synliga diametrar förhållit sig såsom 71:72; 
så hade af månen bordt borrtskymmas 
65720 dylika yt-enheter, eller sol-ljusets 
styrka då utgöra + af den alldeles oför- 
mörkade sol-skifvans, i fall ifrån alla dess 
delar lika mycket ljus utströmmat och 
ingen vid kanten försvagande atmospher 
existerat, hvilket åter motsäges deraf, att 

. mån-diametern vid detta tillfälle verkli- 
gen var mindre än s& och att sol-ljusets 

. förminskning ändå observerades vara stör- 
re än += 

Enligt En utförligare undersökning i detta 
Wonuua-. : 3 

stoss ämne blir så mycket intressantare, som 
observa-WoLLAsToN ") från sina och Katers obser- 
Karens Vätioner på afstånden mellan Venus och So- 
ges lens medelpunkt, vid hennes öfra-conjun- 

a ”ction den 23 Maj 1831, samt af VinALs, 
vid öfre. conjunction den 27 Maj 18035, 
dragit den slutsats, att solens ljusa klot ej 

. eger någon atmospher, emedan de obser- 

verade och beräknade afstånden mellan sol- 
kanten och Venus vid dessa båda tillfällen 

" befunnos lika stora. — Detta hade likväl ej 
bordt inträffa, ty planeten kom vida när- 
mare: solen än den. vinkel som högden, sedd 
från jorden, skulle upptagit af en sol-at- 
mospher med lika täthet, och således med 
lika refringerande kraft, som den vid jord- 
ytan, hvilken högd lätt kan beräknas, då 
man med atmospher menår en mot den 

2) On the'finite extent of the atmosphere, by 
W. H. Wouzrzaston,: London 1822, (from the 

Phil. Transactions). 

- 
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omgilna kroppens attractions-förmåga sva- 
rande condensation af en i oändlighet del- 
"bar, eller indefinit förtunningsbar, och i 
verldsrymden öfver allt kringspridd luft- 
materie. — Orimligheteni detta antagande af 
atmospherers- tillkomst kring himmelskrop= 
parna i allmänhet, och som här legat till 
grund för calculen, bekräftas vidare deraf, 
att Jupiters "satelliter vid deras betäckning 
af ceutral-kroppen, närma sig densamma 
ganska regelbundet och utan tecken till 
dröjsmål i rörelsen genom någon refractions 
åverkan, ända till ögonblicket af den syn= 
liga beröringen, oaktadt en dunstkrets med 
samma täthet som vid jordytan bordt mel- 
lankommä redan på ett afstånd från, hufvud- 
planeten, hvilket vore större än dess half- 
va diameter. — Endast en trehundradels 
secund synligt närmare Jupiter skulle dess 
atmospher . vara 33 gång tätare än vår och 
deraf följa, att den fjerde satelliten aldrig 
kunde bortskymmas, utan, äfven då han 
vore hakom sjelfva medelpunkten af Jupi- 
ter, ännu skönjas, såsom en planeten om- 
slutande fin ljusring. — Då det således af en 
med afståndets tillväxt från jorden allt mer > 
och mer in infinitum stigande förtunning hos 
det medium, som utgör vår atmospher, äfven 
skulle följa dess utsträckning till solen och 

"planeterna samt derjemte möjligheten af 
delta ämnets omkring dem i mån af de- 
ras massors altractions-kraft, skeende con- 
densation till en med jordens likartad at- 
mospherisk natur, men ett sådant förhål-, 
lande synes vara med de anförda obser- 
vationerna oförenligt; så anser VWOLLASTON 
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sannolikast, att jordens luftkrets har en änd- 
lig utvidgning, hvars gränsor bero af vigten 
af den constituerande sista atomen , hvilken 
sjelf måste vara af ändlig "storlek. och 
genom dess delars repulsion ej vidare låter 

Scemirssöndra sig i än mindre moleculer. — ScHmipT 
eten GG Giessen) har deremot redan förut funnit, 
af Jord-atlt jord-atmospherens gräns bör vara der, 
sphercns RVarest luftens specifica elasticitet år i jem- 
högd. vigt med 'tyngdskraften och, i grund af 

»Gavr-Lussacs försök öfver luftens expansi- 
bilitet samt Humsorpts lag för dess med 
högden aftagande värme, bestämmes ge- 
nom denna hypothes högden af vår luft- 
krets till 5,01 Sv. mil öfver det ställe hva- 

rest medel-temperaturen är 2294 Reaum., 
men till 4,58 mil der den är:o2, och of- 
vanföre denna högd finnes ej vidare någon 
luft enligt hans föreställningssätt ”'). 

Jag betviflar ej riktigheten af Wor- 
LASTONS resultater och det stöd han der- 
uti kanske käfvudsakligast sökt för atom- 
lärans rättfärdigande, men erinrar endast alt 
hvad nödvändigheten af en gräns angår, ej 
allenast för vår jords, utan för himlakroppar- 
näs atmospherer i allmänhet, så är hans me- 
ning ingalunda ny. LarraceE har längese- 
dan anmärkt, att elasticiteten i detta slags 

fluida måste aftaga i ett större förhållande 
än den sammantryckande tyngden och slu- 
teligen alldeles försvinna vid sjelfva ytan af 
atmospheren, just ur det skäl, att denna 

sistnämnde annars skulle oupphörligen ut- 
vidgas och sluta med att kringsprida sig åt 
alla håll i den omätliga rymden. E 

"» 

2) GiLpERTS Annalen 1822, 
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Gränsen för atmospheren hos en verlds-Gränsen 
kropp; han må sjelf röras omkring en ÖMsvepnes 
nan eller andra omkring honom, blir, en- rer hos 
ligt LaArPracE, der centrifugal-kraften Filt oppact 
sammans med de fremmande kropparnasällmän- 
attraction står i fullkomlig jemvigt medligt La- 
hans egen tyngdkraft, så att till ex. mån=- Prace. 
atmospheren bör sluta vid en högd, som 
svarar mot jemvigten mellan månens at- 
traction å ena och jordens attraction tilli- 
ka. med centrifugal-kraften i vår satellits 
rotations-rörelse å andra sidan, det vill sä- 
ga, räknadt från månens medelpunkt, vid 
nära en niondedel af'afståndet mellan jor- 
den och månen. — Hade månens primitiva 
atmospher ej vid detta afstånd redan varit 
beröfvad sin spänstighet, så skulle den räckt 
mot jorden och af henne kunnat till den 
grad insupas, att dess omärkbarhet kan- 
ske vore genom denna händelse förklar- 
lig. — 

Slutligen bör anmärkas att af oss an-Våraob- 
stälda observationer på saknad refraction'”Ter på 
invid kanterna af andra till systemet hörån- bristan- 
de kroppar ej egentligen bevisa en hostion pro 
dem varande total brist på all slags Jluft- visa in- 
krets, utan endast att denna utgöres af be- "4 mot 
ståndsdelar olika dem, som ingå i sam-spherers 
mansättningen af vår atmospher. — Vi ve- "Uls" 
ta, att substanser af ganska skiljaktig tät- 
het likväl kunna ega en lika refringerande 
förmåga, eller tvertom, samt att deras ver- 
kan på ljusstrålarna äfven är beroende af 
luftartens chemiska natur. — Ibland de gaz- 
arler, vi på vår planet känna, är förbål- 
landet i detta afseende redan högst märk- 
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värdigt, och då hos dem, som ej kunna 
underkastas våra experimenter men som 
kunna tillskapa eller vara inblandadei de 
öfriga himmelskropparnas atmospherer, den 
chemiska och physiska processen, äfvensom 
den deraf modifierade brytnings-functioneny 
är för oss en hemlighet, så är också 
atmospherers , med vår egen analoga, till- 
varelse ej orimlig, äfven under supposition 
af en större täthet, ty brytnings-kraftens 
deviationsverkan på genomströmmande ljus- 
strålar kunde ändå undfly observationerna. 
Deremot synes säkraste utvägen, att upp- 
täcka om solen är med atmospher omgif- 
ven, vara den som ENnGER valt (men som 
genom planeternas högst obetydliga ljusför= 
råd blir för dem 1 samma mån mindre af 
görande, om den än kunde begagnas) att 
vid Tingformiga solförmörkelser undersöka; 
om någon förminskning 1istrålarnas inten+ 
sitet mbt solkanten verkligen eger rum; ty 
härvid förenar sig fördelen, att få anstäl= 
la de erforderliga experimenterna på relati> 
vå styrkan hos en ännu återstående stor 
oborrtskymd ljusmassa, med den i allmäns 
het gällande egenskapen hosljuset, attabsor- 
beras af ett mellanliggande genomskinligt 
medium, utan att en betydligare refrin= 
gerande förmåga dervid blir ett oumbärligt : 
vilkor. 

Refras För de terrestra refractions-phenomes 
etions nerna i vår egen atmospher är VoGELs”) nya 
PA upptäckt vigtig, att luften öfver ytan af 

Canalen och Östersjön innehåller Kolsyre-= 

+) GILBERTS Ånnalen 1922, st. I, 
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gas till mindre procent än den vanliga 
landtluften och blir det äfven för den 
astronomiska, så vida den till nog stora 
högder kan bekräftas, då sjelfva localen 
kommer i beräkning, när correction på 
våra observationer genom refractions-tabel= : 
lerna måste göras; — ett förhållande, som 
man redan förut trott sig hafva fun- 
nit giltiga skäl att misstänka. — Dessutom 
är en daglig förändring understundom an-= 
märkt i den terrestra refraction, hvil- 
ken, då den inträffar, är störst vid solens 
upp- och nedgång och minst under dags- 
värmen 7), 

Men det är ej blott för refractions- Högd 
25 av » mälning: 

caleulen, som kännedomen är 0ss NÖ-med Bi- 
dig om atmospherens förändringar och be-rometer. 
skaffenhet; dess verkningar ingå lika fint 
vid begagnandet af våra högdmätnings-ba- 
rometrar ""), — Ehuru LaArracE i sin baro- 
metriska högdmätning-formel (som: kan” 
anses såsom en normal-upplaga, hvarifrån 
alla sednare äro öfversättningar eller stym= 
ade utdrag) utom de correctioner, hvil« 
a bero af qvicksilfverts och den torra lufs 

tens temperaturer, också infört de min- 
dre hnfvudsakliga,; hvilka härröra af lati« 
tuden och tyngdens aftagande i vertica- 
lens riktning; så saknas likväl ännu eh 

+) Tirzocas Phil. Mag. 1822, Febr. . 
3) Murray har uppfunnit en ny högdmätnings= 

barometer, hvars enkla construction grundar 
sig på elasticiteten af den vid nedre station 
insläppta ocl sedan innstängda luften. Den 
är beskrifven i Phil: Mag. by Tinzocu 1823. 
Jan, p. 62. 
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motsvarande fullständig kunskap om den 
betydliga variation i resultaterna, som för- 
orsakas af vatltenångors inblandning, det är 
afatmospherens hygrometriska tillstånd. — 
För att i någon mån äfven minska dess 
menliga inflytelse på högdberäkningen, 
har man derföre, i stöd af LAPLACES pro- 

ject hittills brukat, att mot 0.004 utbyta 
coéflicienten 0.00375 för halfva summan af 
luft-temperaturerna vid öfre och nedre sta- 
tion, men det erkända behofvet af mera 
specielt bestämda föreskrifter i detta afse- 
ende har tid efter annan framkallat nya 

Dasnissbemödanden till dess afhjelpande. — Ändte- 
TyErkaligen tror DANnIELL, medelst sin förbättrade 

Tabell. Hygrometer och tillämpningen af DALTons 
fina undersökningar om vattenångors ex pan- 
sions-kraft” sig nu hafva lyckats, att ”con- 
struera en hygrometrisk corfrections-ta- 
bell, som på ett tillfredsställande sätt skul- 

le öka -pålitligheten i den orhnämnde högd- 
mätnings-methoden ”'. | 

Om man antager den torra luftens 
tyngd och volum såsom enhet, då ther- 

mometern visar 32” Fahr. (=0? Cent) och 
pression är 30 inches (=0,76 métres), så 
är tydligt 1:0 alt dess specifica tyngd blir . 
mindre eller större än I , om temperaturen 
blir större eller mindre än 322, emedan i 
förra fallet volumen ökas, hvaraf tätheten 
förminskas, och i det sednare volumen min- 
skas, hvaraftätheten förökes och 2:0 att speci- 
fica tyngden uttryckes med alldeles samma 

é numror, 

+) The Qvarterly Journal N:o XXV; 1822, 
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numror, som utmärka volumens - af” tem- 
peraturens olikhet med 32? förorsakade va- 
riation. — Gavr-Lussac har visat, att volu- 
men, då luften är torr, ökas elleb min- 
”skas med 2335 = 0.002083 för hvar grad 

å Fahrenbeits scala, öfver eller under 
32”, och således är ej svårt, att för en 
gifven temperatur finna lufttyngdens för- 
ändring, hvilken i 1:a columnen af Da- 
NIELLS tabell är beräknad. — Då åter luf- 
ten blir blandad med vattenånga, så upp- 
kommer derigenom en annan, eller för 
den torra luften (med hvars tillstånd alla 
förhållanden böra jemföras) fremmande 
förändring i, volum : och tyngd, beroende 
deraf, att ångan sjelf eger en viss gifven 
elasticitet eller expansions-kraft.' Till be- 
stämmande af variationen från ångans ela- 
sticitet, hvilken må heta e då den torra 
luftens kallas &, har Dawienr: begagnat 
den satsen, att samma volum, som vore 
utmärkt med 1, då luften: var torr, blir 

i blandningen betecknad med 1 + SS så 
8 

j e 
att volumen förändras med + —och spe- 

8 

cifica tyngden med — - Andra colum- 

nen af ör vdetre ko blan innehåller de 
mot olika si200 JR svarande värdena 

e 

ep Ar 30 per 
Tons tabell öfver storleken af e, utsatt i 
inches, för en lång series af thermgmeter 

K.V. A. Ärsb. 1822, Lv 

— grundade på Dar- 
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. grader ").. Men den nyssnämnde förminsk- 
ningen Å tyngd, som gazen genom sin ex- 
- pansions-kraft åstadkommer, motarbetar 
han till en del genom sin egen tillagda 
tyngd, och den häremot svarande correc- 
tion är sluteligen i 3:dje columnen införd. 
Fjerde columnen innehåller specifica tyng- 
den af en med vattengaz måttad luft, och 

finnes genom blotta addition af de tre 
föregående ""). 

4) Dartons tabell finnes införd i Berzet Che- 
mie 1:a Del. p. 197: Våg 

+) Om z betecknar den sökta högdskilnaden mel- 
Jan båda stationerna, uttryckt i metres; / la- 
tituden; v luft-temperaturernas halfva sum- 
ma på cent. therm,. vid båda stationerna; H, 
h de observerade barometer-högderna vid ne- 
dre och. öfre stationen och u den öfre sta- 

tions barometer-temperatur subtraherad från 
den nedres: så är den af LarracE uppgifna 
och i det föregående omnämnda högd-mätnings 
formeln 
2z=18336.(1--0,002751 .Cos2l).( 1-F0,00375.v). ST ä. 
Fog AO 2 fa tag ATS NRG SAG 
AlrGooss tös if ? 

[07 DEN SARS era 
S SONG +90,00018. u) j 

Correctionen, som i 1:a columnen af DAnIELLS 
tabell förekommer är här öfverflödig såsom 
redan intagen i factorn 1--0,00375.v > men de 
af hygrometern beroende rättelserna i hans 
andra och tredje columner har jag, för vig- 
heten skull, sammanslagit i en enda och till 
deras tjenst, som befatta sig med barometer-- 
niveliering , meddelat bland de vid'slutet af- 
tryckta tabellerha ;- under N:o 1, hvars använ- 
dande af följande exempel upplyses: 
A fH=337,7;h=167,2;:u=1593Cent.;u=11"85 
Cent. och I=1945" beräknäs, med tillbjelp 
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resultatet, som kunde uppkomma af MöÖj-sökning 
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: > Den slags osäkerhet i det beräknadeNsvirns 
er” 

ligen befarade fel. i sjelfva de' antecknade om ob- 
. S - 

barometer-högderna och thermometer-gra-tionsfels 
derna, förtjenar så mycket mera en un-inflytel- 

i; äs 3 se vid 
dersökning, som derigenom ensamt kan högd- 
afgöras, hvilkendera bland alla de Ber-Matning 

skildta observationerna erfordrar största” rom. 
noggranheten. - I detta afseende lemnar 
äfven en afhandling af Navier tillräcklig 
upplysning. Med äntagande af 53 milli- 
metres begångna fel vid hvardera barome- 
ter-högden samt.2 graders ovisshet i skil- 
naden mellan barometrarnas temperatu- 
rer, aflästå på messings-scala, och en lika 
slor i summan af luft-temperaturerna; 

af ofvanstående formel, först z = 5860 ,3 met. 
Antages derjemte, att hygrometern visat 40? 
Fahr, vid nedre station och 38? vid öfre, så 
erhålles genom tabellen 

Factor 
402, » 0,00345 
382 . . » 0,00321 

medium :0,00333 X 5560,3=19,5 
approxim, Zz, . . - , 2860,3 

corrigerad z . . . . 5879,8met.=1g803sv.f, 
I Puissants Traité de Géodésie Tome 1, p- 
355 är samma exempel uträknadt med afse- 
ende på hygrometern, så vida detta kunnat 
ske endast genom ändring af. coöfficienten 
0,00375 för »v till 0,004, och på det sättet 
bar resultatet blifvit z=5877,0 met., hvilken 
högd af Chimborazo äfven är föga olik den 

vi nu funnit för hygrometerns supponerade 
gradtal 40 och 38. — Danleris hygrometer för- 
färdigas i Stochkolm af CeTtTti och finnes re- 
dan i Kongl Vet, Academiens physiska in= 

7 strument-samling. 
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visa hans formler, att osäkerheten stiger 
till 4 metres på 50 metres skilnad mel- 
lan stationernas högder, eller till 35 af 
det hela, hvilken likväl endast uppgår till 
25 deraf, om man med full pålitlighet 
kunde bestämma qvicksilfverts och scalans 

. temperatur, hvarföre den största sorgfäl- 
ligheten härpå måste användas, om man 
skall hoppas, att, äfven vid mindre" hög- 
ders afmätande, kunna komma så nära 
verkligheten, som den ytterliga precision - 
i formelns numer- coäflicienter otvifvelak- 
tigt medgifver "'. 

2) För att lätta application af Larrices for- 
mel, uteslutas vanligen de delar deraf hvilka 
innefatta: correction för latituden och tyng- 
dens aftagande i verticalens riktning; men, 
för att ändå göra beräkningen mindre fel- 
aktig, utbytes 'factorn 18336 mot 18393, äf- 
vensom coéöfficienten 0.004 insättes i stället 
för -0.00375 af det skäl som förut blifvit an- 
fördt. Formeln bringas härigenom, med bi- 
behållande af de förut antagna benämnin- 
garne,, till 

z=198393.(1-H0,004v)-l0 LG Z b 
ö B h.(1--0,00018018u” 

Den sista factern kan här sättas under föl- 
jande förm 

I08=--logi( 1-0,0001808.u) eller 

= log — MH. 0,00018018, ue 

hvarest M= 0,4342945 , och således blir 

2=18393-(1--0,0040)(log=— 0:00007825.1) ... a 

Nu är z en function af v. H,h,u; hvadan, 
om Av, AH, Ah; Au föreställa de små för- 
ändringar, hvilka kunna uppkomma genom 
misstag, i bedömmandet af sanna värdena på 
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Såsom mindre bekant bör sluteligen Ia pg 

v, H, h, u, så kan det relativa total-felet på 
hela z beräknas genom expressionen 

t/d3.; 4 dz dz ,, vy dz ; -[— — AH+—. ant : (GOrHigA +) 
' 

I .”e Ava LR . . 

z — 1+0,004.v LR 
ARD +o4342065 AH 

z 
log 00007825.u 

BRO ar ASG al B —= 

z 

YV 

logg, 2:90007825.2 

—= 

Zz 

Vv. Öh r000007825 > Au 
log7, —9,00007825.u 

Häraf inser man lätt, 1:0 att inflytelsem af 
felen i luft-temperaturen är oberoende af den 
högd man alfmäter, och att denna blir säker 
på ungefär Is om Av vore en half grad 
på cent. therm., 2:0 att noggranheten i ba- 
rometrarnas observerade högder är i samma 
mån hufvudsakligare, som högderna äro låga, 
att felen vid båda stationerna verka åt motsatt 
håll på resultatet; att deras inflytelse nästan 

' ensamt rättar sig efter storleken på z samt blir 
högst betydlig, om z är mycket liten, emedan 

då närmar sig till enheten , hvars logarithm 

"den" anmärkningen äfven här omnämnas på Ba- 

att, då man genom ett stort antal corre- 
sponderande barometer-obser vationer söker 
nivellera sins emellan vida aflägsna or- 
ter, så händer det ofta, att den förvän- 
tade öfverenstämmelsen i beräkningarna 

rom. ni- 
velle- 
ring. - 
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"icke ernås, så framt ej sådana observalio- 
ner combineras, hvilka blifvit anställda 
vid rakt motsatta vindar. — Denna lika be- 
synnerliga som i practiken  vigtiga erfa- 
renhet har ännu ej kunnat förklaras af 
theorien för de atmospheriska phenomener- 
na "I : i 

är = o och 3:o att misstag i skilnaden 
mellan barometrarnas observerade tempera- 
turer verkar i samma ofördelaktiga förhåll- 
Yande, som i N:o 2 redan blifvit-anmärkt: 
När man, såsom alltid: bör ske, gör afseende 
på dilatation hos detämnme, hvaraf scalan är 
förfärdigad, på hvilken H, h afläsas; så måste, 
qvicksilfverts cubiska dilatation (=0,00018018) 
ökas. med nämnde ämnes liniära(= 5), hva- ” 
dan coéfficienten för u förändras till 0,4342945. 
(0,00018018 + gg), eller blir 0,00008641 - 
om scalan -är af messing, och 0,00008505, 
om hon är af glas eller träd. Dennuw sist- 
nämnde tyckes likväl Navier bafva orätt upp- 
gifvit, ty enligt Durones och Pertits expe- 
rimenter finnes den" vara 0,00008202, och '' 
glas-sorternas olikhet kan. ej-förorsaka så stor 
skilnad. Eqvationerna II, II, IV äro ej el- 
Jer, säsom jag här funnit dem, lika med NA- 
VIERS, emedan han begått ett räknefel i sjelf- 
va grund-eqvation (a), der han fått tecknet 
positivt för 0,00007825,t. — Om man antar, 
att scalan vore af messing, och att H=0"76 , 
h=0""755 (hvaraf Zz blefve omkring 50”) 
AH= Ah =0""00005, Au==2? samt Av==1?; 
så erhålles om u=0,I=-Ho0o,004.II=-H0,00997, 
TII= -0,01003, IV=—0,060294 och total-fe- 
let=—=0,0843, om alla partiella fel verkade åt 
samma led. — Jemför Annales de Chimie et 
Physique 1922 Jan. G 

"4) Pouissant, Traité de Topographie, d'Arpen- 
- tage et de Nivellement, Paris 1820, p. 354. 
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+, Hvad som nu blifvit anfördt rförer Fsrret 
egentligen hjelpmedlen till den mera spe-jord-om 
ciella kännedomen om jordens tillfälliga. segling. 

ojemunheter ; men vi sakna ej heller nya 
bidrag till utrönande af hennes ytform' i 
sin helbet betraktad. — Det är bekant, att. 
under Capitaine Frevcisets befäl företogs 
.en sjöresa omkring jorden , om hösten 1817, ' 
på Franska Corvetten Urania och att dess 
hufvudsakliga "ändamål var en fullständi- 
gare. undersökning af jord-figuren och jord- 
magnetismens phenomener. — Vid åter- 
komsten i slutet af. 1820, efter en genom= 
lupen väg af 23600 fr. mil, öfverlemna- 
des alla Journaler, utgörande 31 qvartband 
till granskning af Franska Vetenskaps. Aca- 
demien, hvars yttrande, meddeladt i Gir- 

> BERTS Ånnaler för sistledne år, öfver FreY- 
ciseTs och de Sjö-Officerares arbeten som 
deltagit i expeditionen, lofvar ivetenskap- 
ligt afseende "lika pålitliga som efterläng- 
tade controllerande resultater, när de mång- 
falldiga: observationernas beräknande och 
jemförelse med äldre uppgifter hinna full- 
bordas: — Då det här endast var möjligt, 
att genom pendel-observationer utforska 
jord-figuren , och då absoluta pendel-längds- 
mätningar skulle erfordrat:serskildta till- 
ställningar, "hvilkas anskaffande på obe- 
bodda och vilda kuster varit förenade med 
för "stora 'och tidsödande svårigheter; så 
beslöt :man , ätt genom comparations-pen- 
del-söka undvika dessa olägenheter, med 

. iakttagånde af. alla nödiga försigtighets mått 
för > pendelis :orubbade' form och storlek. 
De / sjöfarande utrustades i grund häraf 

hå 
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med fyra serskildta comparations-pendlar : 
tvenne, bestående hvardera af en cylinder 
och en tung linse på ena ändan, gjutna 
af koppar i ett stycke med. på andra än=:' 
dan hvässade axlar af stål, så inrättade, 
att sjelfva svängnings-äggen vid observa=- 
tionernauppbarsafnoggrant justeradeagath=: 
planer — en, också af koppar, men med: 
pbk pendelstång, för att afhjelpa en möj= 
ig osäkerhet i" bedömmandet af de tjocka 
cylindrarnas temperatur, och sluteligen en 
med flat och mycket tung koppar-linse, 
hvars stång var af fernissadt träd och som 
hvilade på en svängnings-knif af hård me= 
tall-legering, hvilken svårligen kunde af. 
rost angripas.— De trenne förstnämnde vo= 
ro af Fortin, men den fjerde förfärdigad 
och gifven af BeEcuET, Academiens Urma= 

mal kare och Ledamot. — Innan afresan, an-= 

Paris. ställdes "med dem ' alla försök på observa- 
torium i Paris af FREYCINET, LAMARCHE 
Cen bland expeditions-officerare') MATHIEU 
och AnaGo, så väl, för att derigenom ers 
hålla en tillförlitligare jemförelse-punkt för 
de i jordklotets båda hemispherer förestår 
ende observationerna af. enahanda beskaf- 

"= fenhet, som för att vid hemkomsten kunna: 
pröfva, om--pendel-stängerna eller deras 
svängnings-äggar under: transporten och 
bruket lidit: någon märkbar förändring. 
— Samma method, som valdes vid de första 
observationerna'i Paris, nyttjades sedermera 
öfverallt, och ansågsi noggranhet föga efterge 
den så kallade coincidens-methoden , hvaraf: 
Boroa och flere efter honom med så utmärkt? 
framgång kunnat betjena 'sig , men som här 
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blef oanvändbar, då pendel-ur ej medfördes. 
och tiden måste räknas på den ena chrono- ' 
metern. — Genom dennes 7 å 8 gånger om 
dagen :repeterade jemförelse med:'trenne 

: andra af BertHoup och med ännu en af 
BreGuver, försäkrade man sig dock, om möj- 
ligheten att lika väl kunna begagna 'de 
gjorda; observationerna, äfven om chrono- 
metern understundom egt en mindre 're- 
gelbunden: gång, hvilken beriktigades med 
reflexions-instrumenter och oftast med: en: 
astronomisk -repetions-cirkel; — Föröfrigt 
utsattes alltid: températuren efter samma 
thermometer, hvars förhållande blifvit på: 
Pariser-observatorium sorgfälligtundersökts.' 

Det första landnings-stället, der pen=Hendel- 
del-apparaten kunde uppsättas, var Riopå Rio 
Janeiro. —3 Vid: bortresan observeradeshär ancsiro, 
på en: af petidlarna: med cylindriska och'Hopps 

på den med platta stången , men vid återre=-vdden» 
san blefvo alla fyra benyttjade. — På Goda-iste de” 

Hopp-udden;, der La Care redan ng Faler 
hade 'uppmätt secund-pendelns absoluta. port 
längd, . antecknades äfvenledes :svängnin-Jackson, 
garnes antal: under:24 t på alla fyra com-&ch Fal» 
parations-pehdlarna, hvilket också skedde keland. 
på Rawak; en liten ö 'tära nya Guinéa' 
under: 1347: :sydl. lat. samt på Guhamy, 
Marianernes halfö. — På Isle de France och: 
Port Jackson -observeradés de tre pend- 
larna af. ForTin; men på ön Mowi blef: 
allenast den ena cylindriska pendeln, bes 
gagnad; — Olyckligtvis hindrade en häftig 
stormi, att ankfa vid Cap Horn; der pen- 
del-svängningarnas tillämnade iakttagande 
vid 56. graders sydlig latitud skulle-egt 
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elt ganska: afgörande> värde, och ett straxt 
derefter» -lidet skeppsbrott jemte: en! lång- 
varig otjenlig: väderlek för tids-bestäm- 
ningen vållade äfven, att obseryvationernå 
på Falkelands eller Malouinska öarna blef- 

Ppordens yo mindre pålitliga. — Af observationerna 
misphe-På ' Goda Hopp-udden är allaredan det vig- 
5; olika tiga resultatet - erhållet, att den genom; 

"La CAt.reEs pendelmätning förmodade olik= 
heten mellan jordens båda halfglober in-: 
galunda' bekräftas, och af dessa, jemförs: 
da med dem på Isle de France och Port; 
Jackson , kunna vi dessutom hoppas en; 
i: förhållande till detta slags operationers 
voterings-rättighet, tillfredsställande upp- 
lysning om den circulära' eller afplattade 

ou formen på södra: hemispherens paraleller, 
"helst detsistnämnda ställets longituds-skil-. 
mad från Cap stiger ända till 134. grader; 

under alldeles lika. sydlig polhögd. «= + =. 
Öfriga - >. Longituds-bestämmingar , grundade på 
Ja Ten endarchronometer, äro nu mera, åtmin” 
Fserct stone: under: långvarigare resor; ej tillräck-' 

"=" liga för geographiens fullkomnande. — 
> HGEREYCIWET medförde: fem, och äfven ibland 
"dessa befans, att tvenne, tuihder seglingen 

från Teneriffa till Brasilien; hade : varit 
till sin gång så oordentliga,; att deras upp- 
gifter "måste alldeles förkastas. — De öfri=' 
ga tre gåfvo i medel-tal: den mellan geö- 
grapherne nyligen omtvistade longituden 
af slottet i Rio Janeiro att vara 45238'52” 
vestl., odå S:t Cruz på Teneriffa antages 
ligga 18936/0” vester om Paris. — Största 
skilnaden! från detta: medel-tal var 5'18”i 
båge, eller 21” i tid; hvilken redan:kuns 
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de synas ganska betydlig för den, som i 
detta afseende är utan erfarenhet. — En 
mängd mån-distancer och circum-meridi- 
an högder, observerade på de kust-orter, 
der man uppehållit sig, äfvensom talrika 

hydrographiska arbeten ; hvarigenom i syn= = .. 
nerhet alla materialier äro samlade till en 
förträfflig carta öfver de Marianska eller 
Ladroniska öarna (som bilda en vidlöftig 
och för sjöfarande vigtig skärgård i Stilla 
Hafvet) och ändteligen de noggrannaste ob- 
servationer på ebb och flod i de flesta ham- 
nar, som under resan blifvit besökta, jem- 
te intressanta metheorologiska antecknin- 
gar saml hemförda hafs-vattenprof från 50 
serskildta ställen å ömse sidor dm equa- 
tor, hörde ej egentligen till expeditions 
ändamål: och äro derföre så mycket väl- 
komuare för beskrifningen af vårt jord- 
klot "'Y. RR 
> Under Karers inseende ordnade in-Pendél- 
strumenter och compårations-pendlar med-på Brå- 
fördes äfven på Engelska upptäckts-re-5» Ha: 

Id ; elville 
sorna möt Nord-polen åren 1818 — 1820. och i 
Observationerna gjordes af Capitaine SazinE Lon | : ! | ; don. — 
och beräkningarna hafva gifvit Jordens 

4, a fplatt- 
3 Jemf. Obs. ställen Tordafph, lg: 

hä B S . Ne London Fassa «Kg 

London — Hare . . VI tta resan, 
rä 313,6 

Brassa — Hare sv. 
314,2 

-') De med utsökta instrumenter förrättade ob- 
 servationerna öfver magnetiska kraftens styr- 
ka, magnet-nålens dagliga variation, magne- 
tiska eqvatorns böjning , den lika declinations, 
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London — Melville . ed 2:dra resan. 
Det sista resultatet är så mycket på- 

litligare, som det grundar sig både på 
försök med tvenne serskildta pendlar och 
på en slörre latitudsskilnad, än de tre 
första, då blott en enda, pendel rådfråga- 
des. — Nordliga latituden af de omnämnde 
orterna är ; 

51931'3”1 London 
60. 9. 49,0 Brassa, en bland Shetlands öarna 

0.26.15,0 Hare, eller Waygat, en ö i Davis-sund 
74.47.14,6 Melville. en ö i Polhafven 

och tillväxten i pendel-svängningarnes an- 
tal under 24! med. tid befanns vara” 
32,1316 emellan Brassa och Hare 

.33,1070 « « s. « London och Brassa 
65,2386 - + . . London och Hare 
74,7340 . + . » "London och Melville +)-' 

Jordfig. 'GorpincHAm har i Madras verkställt 
åelser absoluta mätningar af en KAtersk pendel. — 
sök i Första serien af hans observationer gaf, 

| Se efter . 861 2,37 svängningar på 24!, se- 
"Londen. nde pebtiins längd: 39,026323087 och 

af den andra, då svängningarnas antal var 
+ 86172,328, erhölls 39,026280447; så att 
medium af båda fästställer secund-pendelns 
längd 3g9,026302 inches på SHUCKBURGHS SCA= 
la, i lufttomt rum , vid 13949” nordl. lati- 
tud, vid hafsytan och vid 70? på Fahrenheits 
thermometer. — Jemförelsen med KaATtEkRS 
funna secund-pendels längd 39,142213, vid 

inclinations och intensitetens kroklinier m. m. 
utgjorde det andra hufvudämnet för Freyci= 
NETS resa, men: det är ej här stället att om- 
nämna dem. | i; 

+) The Qvarterley. Journal N:o KXIV p: 363. 
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Rd nordl. lat., ger jördafplsetarat 

7.5 
Till” vinsten. af dessa nya pendel- för=" Laxo- | 

sök i Rio Janeiro, på Goda Hoppsudden,"faa 
Ravak, Guham , Isle de France , Port Jack- mät- 
son , Mowi, Brassa, Hare, Melville och RN 
Madras kan man slutligen lägga den, som 
för samma ändamål kommer att skördas 
från LAmsBTons företag, alt med trenne gra- 
der ytterligare öka SR förut uppmätta 
meridian-båge i Indien, så att dess ampli- 
tud blir 122 under 45 graders nordlig 
medel-lativel 77), — Man har så mycket 
större anledning, att häraf förvänta ett 
ypperligt resultat, som LAMBTONS i sam- 
ma land redan fulländade äldre gradmät- 
ning, den Franska, den sista Lappska och 

den i Peru anses just för de fyra tillför- 
litligaste bland alla utförda arbeten af dy. 
lik beskaffenhet "FY, . 

Om fortgången af de påbörjade grad" kardetcÅ 
mätningarna i Ryssland, Danneémark och "nan 
Tyskland saknar jag all underrättelse, men $tock- 
troligen har den förstnämnde blifvit tills ölrind 
vidare afbruten genom Warzrcks död KR EER 
Oct. 1822. — Kongl. Fältmätnings Briga- P7 

ns stora triangel-nät har under sistled- 
ne sommar utsträckts från Stockholm ge- 
nom 'Strengnäs till Upsala, emedan loca- 
len hindrade att, utan denna omväg, kun- 
na sammanbinda våra båda nordliga obser- 
vatorier. — De geodetiska beräkningarne 
hafva härvid på det nogaste öfverensstämt 

4) Edinb. Phil. Journ. 1822, p. 383 och Phil, 
Trans. 1822, Part. I, p. 167. 

4) Annales de Chemie et de or 1921, Dec, 
444) Jemf. ZitTRows Astron. Tom. IT, p. 331. 
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med de astronomiska Latitads- och Longi- 
tuds-observationerna: ett högst tillfredsstäl- 
lande bevis på säkerheten af de elementer, 
som -begagnats och hvilka blifvit meddela- 
de af Svawserc till följe af hans egen nya 
revision” af Lappska mätningen 7). — En- 
dast Enköping, några få kyrkor och slot- 
ten på Herresätena Vik och Sjö hafva till 
sina geographiska lägen kunnat från nälet 
bestämmas i den skogsbeväxta och för ut- 
sigten inskränkta trakt, som man med . 
största svårighet nödgats genomgå 9), 
RRRtEReRROna ENE 

") Jord-afpl, =0,003286635=353,5537 och eqva- 
tors radien = 6376797"" 6454; hvars loga- 
rithm är 6.80460263474. 

Helio- = 44) Jag har i min sista årsberättelse omnämnt den 
prog af Gauss påfunna Heliotrop ooh dess stora 

ck nytta vid triangel-mätningar. Sedan har jag 
v.ZacB, — erhållit Correspondance Åstronomique för 

1820, der några anmärkningar, rörande svå- 
righeten att till vidsträckta afstånd kunnå 
med heliotropen försända det reflecterade sol- 
ljuset, och att alltid kunna påräkna nog in- 
öfvade medhjelpare för instrumentets härvid 
tjenliga, behandling, gifvit v, Zaca anledning 
att 'i dess) ställe använda små speglar, sam- 
manfogade på ytan af en träd-form af octaö«= 
drisk eller någon annan regelbunden constru= 
ction , som genom en ganska enkel apparat 
kunde af hvilken som helst med afpassad ha=+ 
stighet kringvridas på sin axel, Det är tyd-> 
ligt, att någon bland de åt så många olika 
håll lutande speglarna måste härunder kom- 
mä i ett erforderligt läge för det påfallande 
sol-ljusets reflecterande i alla riktningar, och 
genom den hastiga kringvridningen framställa 
bilden af en enda ljus-punkt, eller af en liten 
ljus ring, lika tjenlig för skarpa observationer, 
som bilden från heliotropen. -— De försök som 
Vv. ZACH, på 2600 toisers afstånd, anställt endast 
med en i facetter slipad ljuskrone-kula af cri- 
stal hafva äfven fullkomligen lyckats, 
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0 Från”secund-pendels försök och grad- Solens 
mätningar leder 'man sig till ett begreppParallar, 
om jordens dimensioner; från dessa åter sökt af 
hemtas den kända enhet, hvarmed syste- Esox. 
mets öfriga kroppar, till massor, volumer 
och inbördes afstånd skola jemlföras, och 

så erhålles till em början kunskap om vår 
egen distance från solen af deniett gifvet 
längdmått funna jord-radien samt den se- 
dan af observationer uträknade sol-paral- 
laxen. — För denna sistnämndes graunlaga 
determination ”) äro, såsom man vet, obser- 
vationer på Veneris passager öfver solen 
de tjenligaste, hvilka också i detta afseen- 
de första gångerna anstäldes åren 1761 och 
SEN Men, härifrån räknat, kan samma 
phenomen ej återkomma förr än 1874 och 
1882, hvarföre det blir högst nödvändigt, 
att från de enda ofullkomligare antecknin- 
gar, vi deröfver ega samlade, utleta det 
sannolikaste värdet på den lilla sökta vin- 
-keln. — Detta har EnckE nu medhunnit för 
observationerna 1761, -hvaraf han finner 
sol-parellaxen 87531237 med >33,75 jord- 
afplattning =). : 

En hittiondedel af jordens .meridian-Jordens 
quadrant är, enligt WAr.zecks undersöknin- sioner 
gar, 57009,76 toiser vid 13? Reaum.; jor-och sot 
dens mindre axel 3261014; större axel" 
ärgaDs eqvatorns omkrets 20557446 
och alltså -35ss del deraf, eller en så . 

") Jemför Årsberättelsen 1821, é 
"+)- Entfernung «der Sonne von der Erde aus 

dem Venus-Durchgange von 1761 hergelei- 
tet, von J. F. EnckE, 10 Bogen in 8:0o. 
Gotha 1822, 
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kallad geographisk mil, 3806,934 toiser. 
Med användande af nyssnämnde parallax blir 
jordens medel-afstånd från solen 20,878,745 
geogr. mil, och gränsorna,imom hvilka oviss- 

het ännu kunna ega rum, voro 20,730,570. 
21,029,116 ”). — ENcKE är sysselsatt med 
en dylik critik öfver observationerna 1769, 
hvilka tyckas votera för en större sol-pa- 
rallax , än den här uppgifna "=. 

Om vi från solen, som är den oss 
” närmaste fixstjernan, der jord-radien, en- 

ligt det föregående vore synlig under en 
vinkel af 8,55... secunder, förflytta oss till 
en annan fixstjerna, så blir ej allenast jor- 
den osynlig, utan hela jordbanans radie 
skulle derifrån sedd upptaga en så liten 
vinkel; att den faller inom möjliga fel i 
sjelfva de observationer, hvilka vi på jor- 

> den måste rådfråga för dess utrönande, 
och det har derföre hittills förblifvit oaf- 
gjordt, om fixstjernorna verkligen ega nå- 
gon parallax, det vill säga, om jord-ba- 
nans radie skulle hos dem upptäckas un- 
der någon vinkel, hvars märkbarhet af vå- 
ra bästa instrumenter kunde med säkerhet 

tillkännagifvas. — Srtruves sednare under- 
sökningar hafva ej eller med full visshet 
kunnat upplysa, denna fråga "=5yY, 

Bestäm- I en afhandling om Solar-nutation, så- 
nin fsom verkande på fixstjernornas nordliga 
nuta- polar-afstånd, härledd från observationer, 
tion. och 

+) Astron. Jahrbuch 1825 p. 248, 
”") Ibidem pagg. 157, 192. 
24) Årsberättelsen 1822, 
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och om detta bestämnings-sätts användan- fixstjer- 

de, att bekräfta slutsatserna rörande VISSA ballar 
fixstjernors parallax, synes dock Brinkrey bono 
G Dublin) med största skarpsinnighetifgri. 
hafva träffat den rätta vägen till proble- rex. 

mets slutliga upplösning; och det är vis=' 
 serligen ej utan skäl, som en Engelsk Jour- 
nal ") redan uppfört på listan af Brittiska 
nationens vetenskapliga förtjenster, att;den 
stora upptäckten afifrågavarande parallax 
tillhörer en Engelsk astronom och Engel- 
ska instrumenter. ; 
4  BrisKuer företog sig, att från sina tal- 
rika observationer på serskildta stjernor 
söka determr?hera solar-nutation, som endast 
grundar sig på theorien utan att den nå- 
gonsin blifvit genom practiska astronomien 
besannad. — Enligt theorien uppgår den 
till nära en half secund 1 stjernornas afstånd 
från norra polen, och då denna vinkel är 
mindre än somliga stjernors parallax, så är 
tydligt, om den genom observationerna skul- 
1e kunna förrådas, att detta vore ett bevis 
ej allenast på deras noggranhet, utan äfven 
på instrumentets förmåga, alt ange så fina 

qvantiteter.— Skulle åter någon orsak fö- 
rekomma, som bragte instrumentet att vi- 
sa afvikelser, förklarliga genom en parallax ” 
hvilken ej vore verklig, så bör man inga- 
lunda förmoda, alt solar-nutationen, som 
två gånger om året genomlöper alla sina 
värden, deraf skulle rubbas, eller felaktig- 
het i dess utforskande föranledas. — De 

”) Edinb. Phil. Journa, 1822, Oct, pag. 379. 

KV. 4. Arsb. 1822. 19 
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resultater BrisKreY på dessa grunder erhål- 
lit under de båda phenomenernas gemen- 
samma betraktande till deras serskildta 

inflytelse på observationerna, äro ur tven= 

ne skäl lika märkvårdiga: såsom en stad- 

fästelse genom öblefvatioderda så väl på 

solar-nulation, som på stjern-parallaxen. 
Han har funnit: ; 

Max. af Sol. Nut. Parallax 

För & Lyre « « +0”5055 . . 27276 
y Draconis +0, 4246 . « 0, 141 
pp Urse Maj. +0, 5782 + « 0,190 

& Cygni. '+0, 5572 « « 1000 

Arcturus « « +0, 4430 . . 1,305. 

Parallaxen hos & Lyre, « Cygni och 
Arcturus är med tillför litlighet bestämd; 
hos y Draconis och pu Urse Maj. är den yt- 
terst liten och y Draconis är åtminstone Gå 
eller 8 gånger längre ifrån oss än Lyree, 
Rvars afstånd skulle vara 92213 gånger så 
stort som solens. 

En förut lika så ofullständigt utredd 
fråga, som den om stjernornas "parallax, 
är äfven frågan om sanna storleken af so- 
lens och månens diametrar; men den för- 
ra tillhör endast nyfikenheten utom vårt 
eget planet-system, då deremot några bland 
de oss närmast angående beräknings-ele- 
menterna hvila på en sednares nöjakliga 
besvarande. 

Wuzrm har, under beräkningen af lon= 
gituden för 80 serskildta orter, genom der 
anställda observationer på sol-förmörkelsen 
den 7 Sept. 1820, funnit bestyrkt samma 
resultat, hvartill några äldre sol-förmör- 
kelser, i synnerhet den som inträffade den 

Pa 
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18 Nov. 1816, förut gifvit anledning, alt 
nemligen en förminskning är nödig i de 
tabulära uppgifterna på sol- och mån-radi- 
erna. — Enligt DezAmsBrRE och CARLINI Vari 
sol-radien vid ifrågavarande tillfälle 95481 
och, enligt Bärc, borde mån-radien varit 
883710; men från den förra måste 337 

och från den sednare 2738 subtraheras, 
för att få värdena på dessa båda beräk 
nings-elementer, alt bäst öfverensstämma 
med den ringformiga förmörkelsens obser- 
verade phenomener "').— Microméeter-mät- 
ningar, som af Bainy, Dorronp och PEARSON 
härvid gjordes, gåfvo i medel-tal C radien 
=884"7 och då denna med —8”36 reduce- 
ras till den storlek, som bordt ega rum om 
mätningarna skett under 'eqvator påmånens 

radie vid horizouten; så erhålles 876734, 
eller 4738 mindre än den af förmörkel-s 
sen determinerade, hvadan tabell-correction 
skulle stiga till —6”76: — Utan attefterfrå- 
ga, huruvida denna raädiernas förminskning 
kan enligt Du Srsour af irradiation och infle= 
xion förklaras "FY, så tyckes dess nödvän- 
dighet genom så många sammanstämmande 
practiska bevis nu mera vara alldeles otvif- 
velaktig och äfven gifva visshet åt den för- 

För- 
minsk- 
ning 1 
solens 
ch må- 
ens ta- 

bular- 
radier. 

modan, att suplementera till månnoder-derafbe : 

nas secular-rörelse måste förminskas med 
roende 
Corre= 

några minuter i BurGs tabeller, helst den tioner. 

) Bines beräkningar vid samma (I förmörkelse 
bestyrka jemväl i det närmaste denna upp= 
gift. Hans correction af tabellerna blef — 
3”g för &) rad. och — 23 för Q rad. äfven- 
som RämiErs. Astr. Jahrb. 1824, 1825, 

44) Jemf. Årsberättelsen 1821, 
Dy 
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ena epochen vid nämnde rörelses utsättan- 
de blifvit i dem härledd från observationer 
på sol-förmörkelser, med uraktlåtande af 
en sådan oplisk correction på de båda ra- 
diernas summa 7). — Bärcg har också sjelf 
gjort denna anmärkning samt underkastat. 
andra astronomers omdöme, om ej mån- 
radiens förminskning äfven bör iaktta- 
gas vid reduction af månens observerade 
ascensioner och declinationer, ehuru han 
icke funnit något skäl till ändring i sin tä- 

. bular-radie af de Greenwichska observa- 
tioner han rådfrågat och hvarest båda mån- 
kanterna straxt efter hvarandra, eller med 
omvexling från den ena till den andra gån- 
gen, blifvit begagnade ""). — Månne man ej 
på samma sätt kunde misstänka, att äfven 
förminskningen i sol-radien bordt införas, 
då sol-parallaxen, såsom ofvan är nämndt, 
sökes från observationer på Veneris passa- 
ger, ty vid beräkningen har man här nytt- 
jat den tabulära och således för stora sol- 
radien ' j 

ScHröTER och Herscrer voro på sin tid 
de skarpsyntaste astronomerne 1 allt, som 
rörde månens och planeternas yt-utseenden | 

- eller fläckar och observationerna öfver de- 
ras rotations-tider, — Samma föremål sys- 

> selsätta nu med lika ifver och framgång 
Månflic GRUITHUISEN G Munchen) och Kunowsky"""), 
SchröterDen förre har till Ssirörters ära uppkallat 

>) Astr. Jahrb 18235 p, 103. 
FUL Gp TA. 
7) Loc. p. 200,-214. 
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en månfläck 7) på det enda ställe, der 
han ville nedsätta. sig, om han förflyttades 
till-månen, och den sednare påstår sig va- 
/ta bättre orienterad på månen än på jor- 

den. — GRrRuiTHRUISEN har utgifvit en ny mån-NyMån- 
carta "=), hvilken tillvunnit sig stort lofssarta af 
ord för teckningarnes öfveréensstämmelse nvisen. 
med naturen, som samwnolikt genom sten- 
tryckets nuancerings-maner blifvit betydli- 
gen underlättad ; men onekeligen bidraga de 
unkterade -derpå utsatta latituds- och lon- 
ituds-cirklarna till oreda, då de grofva 

"och suddigå punkterna så lätt förblandas 
med närliggande små månfläckar. — Sedan 
ScHröters selongrafiska special-cartor ut- 
kommo, tyckes ingen förändring på mån- 
ytan egt rum. — Det vigtigaste resultatet OR 
af KusowsKys observationer är en sanno-p.;Mirs 
lik ändring i de förut antagna rotations-ti-och Ju- 

derna för Mars och Jupiter, samt alt Sa= Per. 
turni båda ringar ej äro belägna i ettoch 
samma plan. | 

Gauss har undersökt massorna af deOm de 
planeter, hvilka utöfva en betydlig pertur- ine 
bation på de fyra små-planeterna, hvari- ternas 

"genom han visat, atl Jupiters masså, BASS Ca usn) 
dan LApPraceE funnit den, är oriktig på mes« 

ra än 25 del. — Perturbationerna, som Ju- 
piter förorsakar hos Pallas, stiga till flera 

grader och lemna derföre ett ganska pålit- 

+) Månfläcken Schröter är belägen vidi 10 gra- 
ders östl. longit. och 3 grad. uvordl. lat, i den 

dunkla nord-östl. delen af Hevéns sin. st 
vel med., eller Biccrouis mare adviat. 

43) Atlöljer Astr. Jabrb. 1823, 



278 

"ligt medel till bestämmande af den först- 
nämndes massa ”'). | 

Synliga Enckeska cometen, som sistledne år 
cometer enligt beråkningarne återväntades, blef ock- 

1522, 
så verkligen observerad af RiumxKer i Pa- 
ramatta 5), hvilket var så mycket lyck- 
ligare, som ljusbrist och för stor sydlig 
declination alldeles hindrade dess synbar= 
het på Europeiska observatorierna, Tven- 
ne andra cometer hafva istället sysselsatt 
vår verldsdels astronomer. — Den ena 

honom utsatt en elliptisk orbita med 194 
års omlopps-tid +). — Den förstnämndes 
paraboliska elementer af NiccorETt, ENCKE, 

-Davin och HArrAscnska pF) visa, att han 
den 5 Maji hade medretrograd rörelse passe- 
rat perihelium ej långt utanföre Mercurius , 
och att han ej eller var identisk med någon. 
af de hittills kända cometerna, ehuru Vv. BIELA 
(i Prag) trott honom förut blifvit anmärkt 
1590, 1780 och 1797. — Derembt anser nu . 

”) Edinb, Phil, Journal 1822, Jul. p. 176. 
1") Se vidare Gött, gel, Anz. 26 St, 15 Febr. 1823: ' 
+42) En tredje ny comet, först påfunnen af Pons 

lärer också varit synlig; men jag känner ej 

ännu hans ban-elementer, Phil. Magaz, by 
Tirtocu 1822, Nov. Pp. 389. 

+) Qvarterly Journal 1823 N:o XXVIII p, 412; 
Edinb, Phil, Journ, 1923 Jan. ps 1823; Tin- 
Loc 19223 Nov. p. 3gi, 

TT) Annales de Chemie et de Physique 1822, 
Maji och Astr, Jahrb, 1825. 
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BrinkreY sannolikt, att den, som SIöyeRtpmele. 
här med blotta ögonen syntes 1821 och SOM dd sar 
efter perihelii genomgång, eller sedan han ma som 

försvunnit för Europas astronomer, ytter AS 
gare observerades af Capitaine HALL i Vals. 
paraiso i Syd-America, var 1593 års comet, 
med hvilken han egde så nära slägtska 
nom sitt korta periheliska afstånd (Adel 

af jordens från FOrEn och banans stora lut- 
ning (733 grader) = 

Öfver de för EA hittills pökna me- Comet- 
thoderna, att från geocentriska observatio-9ch Har 
ner bestämma (RT och planet-banor, harnors be- > 
TLittrow lemnat en upplysande afhand-”äknines 
ling =), — Haån visar deruti, huru pro= der, 
blemets af LaAGrRANGE, ÖLBERS och Gauss gif- 
na serskildta upplösningar kanna ur några 
gemensamma grundformler härledas, 

Genom de flera fall tidsödande, tröts 

- tande och ändå blott preliminära calculerna 
som nödvändigt erfordras, innan sjeltva be- 
räkningen kan företagas af det resultat, 
hvilket man egentligen åsyftat, bar tålamo- 
det säkerligen ofta blifvit afskräckt och 
mången god observation lemnad alldeles 
ofrugtsam, — Hjelp-tabellter äro derföre här- 
vid af den hufvudsakligaste nytta, men de 
måste fram för allt vara så inrättade, att 
interpolationerna äro der vida mindre be- 
svärliga än grundformelns eget stränga be- 
gagnande; ett vilkor som man likväl sak- 
nar hos åtskilliga, hvilka med detta namn 
blifvit construerade. — De äro af tvenne 
slag: sådana som, i likhet med ephemerider 
i allmänhet, måste för hvarje år å nyo utar- 

4 

") Edinb, Phil, Journal 1822, Oct; p, 382, 
42) Astr, Jabrh. 1824, Pp» 99: 
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betas och sådana, som under en längre tid 
eller för beständigt, äro användbara. — Af 
det första slaget kunna vi nu anmäla både 

Astron. SCHUMACHERS Åstronomische Hulfstafeln 
1 a Barys Astronomical Tables and Re-.: 
mackER Marks, såsom fullkomligt svarande mot silt 
Eg ändamål och såsom bevis på den ökade om- 

sorgen, alt liksom mångdubbla tiden för 
verksamhet i practiska undersökningar samt 
att derjemte göra dessa mera allmänt till- 
gangliga. — För att på dem fästa den råknan- 
de astronomens uppmärksamhet torde vara 
tillräckligt nämna, att de, bland annat, inne- 
hålla Polstjernans apparenta ascension och 
declination både vid öfre och nedre cul- 
minationen för hvar dag, samt de så kalla- 
de Besselska och Pondska stjernornas appa- 
renta ascensioner och declinationer för hvar + 
tionde dag i året "). — Hvad åter det an- 
dra slaget af tabeller angår har äfven ScHu- 
MACHER börjat, all på ett ställe förena dem 

quai senom sin Samlung von Hilfstafein, hvar- 
af Scav-2f första häftet utkom sistledne år, inne- 
MACHER. fattande: ” | 

£:o Tabell att förvandla stjerntid i me- 
del-tid och medel-tid i stjerntid af 

BURCKHARDT. 

2:0 Jem förelse-tabeller för olika Barome- 
ter- och thermometer-scalor. 

") Från och med'| 1822 har man äfven i Nau- 
tical Almanac infört en tabell, som för hvar 
10:de dag utvisar apparenta ställena af' de 24 
Principal-stjernorna , corrigerade för preces- 
sion, aberration och nulation. 
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3:0 Refractions-tabeller serskildt efter Bes- 
— — SEL , BRINKLEY, CARLINI, LAPLACE, GAUSS 
ov och Younc. 
4:o Tabeller för högdmätning med Baro- 

meter, efter LAPLAcES-formel, af Gauss. 
5:o0 Tabell för reduction till meridian af nä- 

ra derintill observerade zenith-distan- 
'cer, af DELAMBRE. 

6:0 Tabell att genom corresponderande sol- 
högder finna middags-momentet, af 
Gauss "I. 

7:0 Reductions-tabeller för Barometer FäbA 
servationer. 

8:o Förvandlings-tabeller af båge i tid och 
tid i båge, samt af tid i decimaler af 
ett dygn. å 

9:0 Tabell för cirkel-bågars storlek, i radi- 
en såsom enhet. 

10:0 Tabell att finna stjerntiden vid me- 
del-tids middagen för åren 1810— 1830. 

Bland tabeller, som ganska ofta be- Tabell 
höfvas, är också Bays för ett Transit-, för 

Transit- 
instruments noggranna fixerande 1 meri- instr. 

2 juste- dian. Härtill nyttjas vanligen följande JYSK Vg 

tre "kända methoder: observationer på pol- Bar. 
stjernan vid hennes öfre och nedre me- 

") Då denna tabell har| till argument halfva s 
tiden mellan de båda corresponderande hög- 
derna ända från i” till-6'; så kan man anse 
den från 5' till 1" för öfverflödig, hvilken 
Hatrasenska beräknat i Astr. Jahrb.« 1823 p. 
139. — Pavcker (i Mitau) har uppgifvit en 
methode , att finna middags-correetion, när 

"moln hihdra; att få de obervelade högderna 
fullt corresponderande; I; c, Pp. 116. 

+ 
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ridian-passage; observationer på circum- 
polar-stjernor, då de öfver och under po- 
len gå genom meridian och observationer 
å culminationerna af tvenne stjernor, 

hvilkas declinationer äro mycket skiljak- 
"tiga. — Bainy här valt den sista ur det 

skäl, att de tvenne andra förutsätta läg- 
lighet, att kunna observera både söder 
och norr om polen, hvilken genom bygg- 
nadens beskaffenhet sällan medgifves på 
andra än egentliga observatorier och ej 

Porta- alltid kan förväntas, der portabla Transit- ' 
belt 

a oc Transit- 
| Instr, 

instrumenter skola uppstållas, som vid fi- 
na geodetiska operationer äro så viga att 
medföra. — Dessutom beror man, då nä- : 
ra efter hvarandra culminerande stjernor 
väljas, ej här så mycket på säkerhe- 
ten i urets dragning, som i alla andra 
fall, då. observationernas mellantid är 
betydlig. — Tvenne portabla Transit-in-. 
strumenter 5) har Chefen för Kongl. In- 
genieur- Corpsen helt nyligen låtit hitkom- 
ma från Jones i London och då man, 
jemte en tilltagande håg för den practi- 
ska astronomien, äfven hos oss torde få 
hoppas ett mindre sällsynt begagnande af 
dylika för en pålitlig tids- och azimuths- 
bestämmelse så högst vigtiga hjelpmedel; 

4 

”) Ett sådant instrument, med allt sitt tillbe= 
hör för en noggran justering : kostar endast 
20 Pund St. oeh ett välbeläget fönster kan 
lätt inredas för dess uppställande. Tuben 
är achromatisk af 19 tums längd på en It 
tums axel, som är genomborrad i ena ändan 
för hårens derifrån skeende upplysning. —De 
verticala håren äro blott tre; 
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så har jag efter samma princip som BAr.y 
uträknat och under N:o 2 vid. slutet bi- 

" fogat en tabell för -Stockholms 'observato- 
- rium med nödiga reductioner för dess bruk= 

barhet inom hela Sverige =). 

+) Skilnaden mellan de stjernors polar-afstånd, 
som härvid användas, bör åtminstone vara 502, 
men då ett portabelt Transit-instrument svår- 
ligen kan riktas högre än 30? öfver horizon=' 
ten, så blir den nordligaste stjern- declination, 
som vid våra latituder i detta fall är bruk- 
bar, omkring 50?, och följakteligen måste en 
nordlig stjerna alltid combineras med en syd- 
lig, hvars declination åter kunde få vara vid 
pass 30”, om hon'i sjelfva horizonten vore syn- 
lig. — Detta förhållande har bestämt grän- 
sorna för tabellen melian 50? nordlig och 30? 
sydlig declination, det horizontella argumentet 
är den nordliga declination och det verticala 
skilnaden mellan båda stjernornas afstånd från 
polen, eller, som här blir detsamma, sum- 
man af deras declinationer. — Grunden för 
de motsvarande numrornas beräkning är föl- 
jande. G 

Lät den nordliga stjernans declinatiom vara 
JV, den sydligas .5; deras apparenta ascensiones 

"recte respeetive föreställas med AR”, BR"; 
stjerntiderna vid deras passager genom med- 

lersta håret i tuben med T" T'; R”—-R'— 

EK WANG Af T=dT; Z = observations-ställets 

latitud och A=tubens aximuth: så erhålles, 
enligt SvanBeras Exposition des operations 
en Lapponie &c. pag. 132, 

N FÖREN Cos NN. Cos S 
= (dT — ÅT VN 

LA $ MSin(NA-S)CosL? 
i hvilken formel instrumentets afvikelse A från 
den sanna meridian blir ingen , östlig, eller 
vestlig, alltsom skilnaden dT — då be- 
finnes vara noll, positiv, eller negativ, — 
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Tabell Ännu en annan tabell af BaAry, alt 
+ för finna en orts latitud genom Polstjernans 
bestämn.Observerade zenith-distancer utom meri- 
senom dian, är under N:o 3 införd. — Detta det 

É Cos N. CosS bd så 
BELAIRGE TES) Cor ar rytabellen utrak- 

nad för Stockholms ' Observatorii latitud = 
5g?20'35”—=L; men det är tydligt att, om a 
vore azimuth för en annan latitud /; så måste 

nä. Cos NN. CosiS Jå Cos I 

ERNER KSin(N+S)Cös i hur 4 GOSL 
och följakteligen kan AZ nyttjas äfven för pol- 
högden 1; endast man känner värdet af fa- 

| ; Cos I 
ctorn Gör 

vidstående reductions-tabellen, så långt det 
inom Sverige behöfves. 

= f, som åter är utsatt i den lilla 

Exemp. 1. IDen 1 Julii 1819. 
Y Lyre.. N=32227'; RR” —18'52/9"8;T"—1852!37/"3 

7 Sagitt. ..S—=27. 55; As —18.55.39,7;T's=18.56. 9 

N + S=60.22;3 dR = —3.29,9;:d7:= — 3.32,6 

. dT—dB=—2!"9. 
Emot 602227 [eller jemt 60?) under 32227” 
(eller jemt 322) svarar i tabellen 1.69; alltså 
A=—2"7.1,69= —4"66 i tid 
A=—4"306. 15=x --68,40 i båge 

Exemp. 2... Den i Jan. 1820. 30 

a Castor . N=32216' ; BP —=7" 031913; TI 24284 
& Can, Maj. S=28, 44 ; AR —=6.51.34,3; TI—6. 52.45,6- 

N+FS=61. 0;dAR=—=431.33,0; dT =F31.42,8 

NG dT —dR =+ 98. 

Argumenterna 6192 och 322 ge factorn 1.66 
och således A=+9"8. 1,66=+16"”27 i tid 
östlig, — Om deniwa observation hade varit 
gjord i Götheborg; så vore I=35722 f==0,950 
och transit-instrumentets afvikelse från meri- 
dian = 167727.0,950 =15" 46 östlig. 

När uret visar medeltid, måste alltid dZ I 
förvandlas i stjerutid sgenom tilläggande af 

h vestlig. 



ryktbara problemets både beqvämliga ooh Fölster 
noggranna solutions-sätt skall säkerligen Bay 

fix-stjernornas acceleration under tids-förlop- 

pet dT; så att, om T'=12"10'31"6 ochT”= 

12'42'g”2 medeltid, blir dT=T"—T'45”2= 
, 31428, emedan 5”2 är nämnde acceleration 

n 

på T —T(=31'37"6). 
»- Samma stjern-passager, som blifvit obser- 
verade för transit-instrumentets justering, tje- 
na tillika, att undersöka feletsi stjern-urets 
gång. — Enligt Biots Traité d Astrononue, 
Tome 3, Additions pag. 130 är nemligen 

«  Sin(L— NV) 
E— LE n PR SN 

; TASTE CosMi a 
der det positiva eller negativa värdet på E 
visår, huru mycket uret går före eller efter. 

Sin(L—N) > ä 
— I =/ är för Stockholms 

CosN 2) 
observ. latitud i tabellen införd under den nord- 
liga stjernans declination , såsom argument. — 
I det först uppgifna exemplet finnes häraf, att 
E=++27"5—4"56.0,54—+ 27"5—2"5=-25"0, 
eller att uret, vid passagen af Y Lyre, gick 
25”0 för fort. — Jemför Pbil. Mag. by Ti- 
LocH 1922; April, p. 281, eller Memoirs of 
the Astronomical Society of London 1822: P-. I. 

Såsom sammanfogadesstjern-par ; hvilka fal- 
la inom gränsorna för tabellen och till i frå- 
ga varande behof äro så mycket mindre be- 
svärliga' att begagna, som deras apparenta 
ascensioner redan finnas i ScHUMACHERS ÅsStr. 
Hälfstafeln för hvar r1o:de dag uträknade, 
kunna följande anföras: 

db dB INES 
a Aurige och B£ Orionis. |—2' | 542 
& Aurige och & Can, Maj.|—64 | 74 
& Virgin. och 4 Urs. Maj.|+251] 60 
7 Urs. Maj. och I a Librel|— 601 65 
a Corone och a Scorpii 1—511 53 
1 & Caprice. och a Cygni 281 58 
2 a Caprice. och a Cygni 28 | 58 | 

Factorn 
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ej undgå att, så ofta möjligt utg blifva 
tillitadt "'). 

Machi- BassaGE, ledamot af Vet. Soef, i 
neri för London och Edinburg, har uttänkt ett 
mathem d ; 

1 

+) Man föreställer sig en 'spherisk triangel, der 
Z betecknar zenith, P polen, S en stjerna och 
SQ en båge genom S vinkelrät mot PZ. — 
Lätstjernans observerade zenithdistance ZS=2, 
hennes nordliga apparenta pol-afstånd PS=p, 
timvinkeln ZP.S=t ; observations=-ortens com= 
plement-latitud ZP och PQ=u; så blir 
Tang u= Cos t. Tang ' : 

Ö åå Ib I. Cos u 
Cos (W—-u)= Rp :Cos z 

och från denna generella formel har Barry 
(för den händelsen då p och u äro så små, 
att alla digniteter högre än p3 och Tang?u 
kunna för kastas, hvilket inträffar vid Polstjer = 
nan) bevist, att 
V=3—=p? Sint. Cot.z4-p-Cost 
+'p? 3 Sin? 21 Cost. TR 
Saroma eqvation har NER LittROW, men på 
annat sätt, förut erhållit samt, i Corresp. 
Ästronomique 1022 ,0 VOL Mp: 70 och Astr. 
Jahrb, 18235 p. 174, meddelat en hjelp-tabel 
vid uträknandet af W. — Barity, som närma- 
re granskat detta ämne, har genom antagan> 
de af B=Ip? Sint 

C=1p? .Sin?t 
förvandlat. eqvation II till 

wv=Z+(p+C). Cost —B.Cot z 
och med argumentet t (eller stjerntiden, som 
förflutit sedan stjernan var i meridian) con- 
struerat en fullständigare tabell förB och C. 
Hon grundar sig på p= 1933”, men är till= 
ka åtföljd af en liten corrections-tabell, der 
man igenfinner factorerna, hvarmed B och C 
böra multipliceras, när p<1938”. 
(pre Lät p= 1938; 2—=39212'16"4 och : 

i=4 =609: så blir räkningen 
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'machinerie för beräknande och tryckningtabellers 
af malhematiska tabeller, som otvifvelak- ping af 
tigt bör anses såsom en bland närvarandeBassacer. 
tids skönaste uppfinningar. — Vid alla så- 
dana tabeller som medelst differancer kun- 
na uträknas (till hvilken class äfven hö- 
ra de logarithmiska, trigonometriska samt 
större, delen af astronomiens tabeller) är 
detta måchinerie användbart, och de blif- 
va derigenom construérade med en för- 
vånande hastighet, utan minsta fara, att 
något tryckfel eller räkiefel på' en hel 
sida insmygt sig, så snart man controlle- 
rat endast det sista talets riktighet, ge-. 
nom jemförelse med dess förät strängt 
beräknade utseende. — Om ej detta öf- 
verensstämmer med machinehs, så lönar 
det föga mödan, att sjelf uppsöka felet , 
emedan hela sidans omsättning blott lä- 
rer upptaga några få timmars: tids-utdrägt. 
— Då man till dessa förmåner af nog= 
granhet och ett förminskadt tankebesvär 
lägger den hufvudsakliga omständigheten, 

p=1?938!0"00, B=091'2"/86 =62""86. . 1.7983744 
C= 1, 19 Cot39”12'16"” 40. - 0.0584629 

5881” 19=1.38.1;19. .3,7694652 1.5868373 
Cos: 60. 0.0,00 ,+9.6989700 — 477"06 = — - 

3.4684352...29401'59..== 0949. 0,59 
z=39. 12, 16,40 

Y=39. 59. 59,93 

hvilket värde på W äfven erhålles af den 
stränga formeln IT. — Om p varit 193740”, 
så hade här, i stället för B och C, enligt 
corrections- tabellen bordt nyttjas 62”86.0,993 

0 = 62742 och 1” 19.0;990 = 4718.— Jemför 
Phil. Mag. by Tirnrocnw 1822, Junii p. 445 
och Julii Pp. 43. 

| 
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att alla» de svåra trycknings-correcturen 
blifva öfverflödiga; så kan man. visserli- 
gen ej annat, än på det ifrigaste önska 

att idéen i denna lyckliga upptäckt måtte 
snart i hela sin vidd utföras, på det ått 
derigenom de för practiska calculens fram- 
steg ofantligt vigtiga hjelpmedlen verkli- 
gen må erhållas, hvilka man annars: skul- 
le kunna misstänka vara af BABBAGE, 1 
hans derom afgifna berättelse, med öfver- 
drift utlofvade. — Den betydliga uppoff- . 
ring af penningar och tid, som skulle er- 
fordrats för en mera omfattande samman- 
sättning af detta arithmétiska konststycke 
har inskränkt pröfningen af dess möjliga 
verkstållbarhet inom de lättare räknings- 

försök, som med en modell i liten scala 

kunnat åstadkommas. — Tabellen 
4111311383] 79711373 
4311511421] BI311447 
711731461] g91111523 

531197,502] 97111601 
611223154711033] 1681 
7112511593!1097'1763 
831281164111163]1847 
971313|6911123111933 
113]3471743]1301|2021 7, 

"som grundar" sig på formeln x?+>X+41, 
då i stället för 2 successivt insättes 0,1,2,3 
&c. och der den andra differancen är con- 
stant, uträknades den af lilla machinen-, 
som genom ett lod sättes i en oafbruten 
jemn rörelse, så fort, att de 32 första - 
raderna voro färdiga på 23 minut och 
att 33 till 44 ziffror inom minuten lem- 

KYRK? nades: 



nades, en skyndsamhet, som troligen skulle 
i längden falla besvärlig vid blotta afskrif- 
ningen af de utan hvila påföljande upp- 
gifterna ). : 

" Mnstrumental-astronomien hastar mot Instru- 
"sin fullkomlighet med -så stora steg, fen 
snart synes föga återstå att dervid i en mice 
framtid förbättra. — Besser säger, att in- 
strumentet måste liksom Skrea ur; al- 
la observationerna, och då först'kunna re- 
sultaterna betraktas såsom sjelfständiga. — 
Man kan yttra sig på det sättet; när man 
förstår, att granska sina instrumenter, så- 
som han gjort det- med den Caryska cir- 
keln och nu gör med den nya meridian- 
cirkel, som fan från Munchen erhållit, och 
när man eger förmåga, alt i detta afseen- 
de ulföra undersökningar, som skola öf£ 
verträffa eller” åtminstone motsvara den 
precision, hvilken en REICHENBACH måtte 
hafva eftersträfvat, då han åt en BEssELS 
skarpsynta critik skulle öfverlemna bedöm- 

-mandet af silt arbete. — Hvad astronomien 
bör vinnaafen dylik granskning är emed-  ' 
lertid lätt alt inse äfvensom hvad hon 

verkligen förlorat derigenom , att Mural- 
qvadranten i Greenwich, som BrRADLEY 
nyltjade, men som efter hans död under 
ett fortsalt bruk småningom försämrades, 
bibehöll så länge 'sin fordna auctoritet 
utan pröfning, af de bristfälligheter, som 

MasKELYNE, ehuru sent, måste hos honom — 

+ 

2) Edinb. Phil. Journal 18922, Oct. p. 274 och 
003, Jah, pa (22, 

KV. AA. Ärsb. 1822. 19 
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erkänna. — Det är i allmänhet svårt att. 
uppläcka fel, som man ej är van alt söka; 
malr öfvertygas då först om deras möjlig- 

het. och närvaro, om de leda till motsä- 
gelser, nog stora för att väcka misstänka. 
— Alt eclipticans obliquitet vid vinter-sol- 
slåndet befanns mindre än vid sommar- 
solståndet visade, till exempel en orim- 
lighet, som var fremmande för DBRrRADLEYS, 
men inkom vid sednare tiders observatio- 
ner, ehuru de nya instrumenternas eon- 
struction tyckes försäkra om en öfverläg- 
sen noggranhet. Skilnaden var dock 
större, än att den "af refractions-fel kunde 
förklaras. och det återstod derföre ingen 
annan utväg, än att sluteligen söka dess 
orsak i de begagnade instrumenternas egen 
beskaffenhet. — Multiplications- cirkeln, som 
i grund af principen för hans construction 
liksom sjeif delar sina vinklar till den grad 
af finhet man helst åstundar, döljde här- 
vid, under vinsten af en så stor fördel, 

längst inflytelsen af sina från annat håll 
Kurroradde brister; men då dessa åter ej 
på ett afgörande sätt kunde controlleras 
utan något instrument, hvars indelning ut- 
härdade en jemförelse, så måste äfven 
graderings-konsten först bringas till en hö- 
gre fullkomlighet. — Den nämnda cirkeln 

har också nu mycket förlorat af det för- 
ut oinskränkta förtroendet, sedan man fun>= 
nit, att detta i en ganska betydlig mån 
måste nedsättas genom omöjligheten, att på 
honom vid alla tillfällen kunna använda 
nog pålilliga justerings-methoder. — Man 
'kan ej neka TrouGHton vitsord i detta af- 

;” 

ETS DAR SINE STYRE 

SA SVR 
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seende. I en afgifven berättelse om Mul- a 
tiplications-cirkeln och om ; Altituds= och Kod 

Azimuth-cirkeln ") innehållande beskrif-Altitnds 
- o JA. . och Zz 

ning om dessa båda instrumenters olika. muth- 

inrättning, justerings- och observations-sätt cirkeln. 
jemte en anställd jemförelse dem emellan, 
yttrar han sig sluteligen: det är dervföre 
min tanka, att instrumenternas förbättrade. 

indelning i allmänhet måste medföra Mul- 
tiplications-cirkelns afskaffande, och törbän-= 
da skall en framtid finna sig föranlåten, 
att sjunga hans reqviem vid berättelsen om 
de stora tjenster han på sin tid gjort den 
practiska astronomien, då en ofullkomli- 
garé och gröfre delningsskonst behöfde 
hans tillvarelse. 

ReicHEnsAcHS så kallade Universal-in-Univer- 
strument, som i sig förenar Transit-instru- OR 

mentet och Altituds- och Azimuth-cirkeln, ment. 
är af astronomerne i Prag till sin hufvud= 
sakligaste inrättning beskrifvet "=, ; 

Såsom förbättringar af Reflexions-tele= äldre 
scepet äro, under bela det sistförflutna år: Far 
hundradet, endast tvenne förslag uppgif-- vid 
na; det ena af LE Mame och det andra DEE 
af BurcecnarpT. — Den förstnämndes idéeTelesco- 
blef af HersctieL med utmärkt fördel be= pov 
gagnad och består i borttagande af denn: och 
lilla plana spegeln i Newtons telescop Fr Spit peg 
i ensgifven lutning åt stora concava spe- 
geln, så att de påfallande strålarna frår / 
objectet blott genom en enda reflexion för- 
enas vid sidan af tuben i focus för en 
dervarande :oculärpiece af vanlig beskafs 

”) Phil Mag. by Tinroca 1822, Aug. p, 113. 
46) Astr. Jahlrb, 1824, p. 143. ; 
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fenhet — BurckHARDTs invention åler åsyf- 
tade allenast vinsten af en förkorming i 
telescopets längd, möjlig i det Gregorianska, 
medelst en rund plan-spegel, hvärs dia- 
meter, delad midt itu af tubens axel, var 
hälften af den stora concava spegelns och 
som, vid hälfva afståndet mellan denna. 
och dess bränpunkt , upptog de reflecterade 
strålarna” samt, i stället för den vanliga lilla 
motvända -concav-spegeln, återkastade dem 
till oculärets focus i den stora spegelns 
centrala -genomborning; men i Newtonska 
telescopet, emedan ingen dylik perfora- 
tion der fanns, skulle åt den lilla, på of- 
vannämnde sätt placerade, plan-spegeln 
gifvas en sådan lutning mot conen af de 
reflecterade strålarna, att dessa nödgades 
återstudsa till ögon-glasets focus vid sidan 
bakom den stora spegeln, hvarifrån de 
-upphemtas. — De tydliga olägenheterna af 
denna constråction äro emedlertid på intet 
vis ersatta genom den ringa fördelen aftele- 
scopets förkortning. — Svårigheten, att gif- 
va en så stor plan-spegel sin exacta figur, 
ljusförlusten "vid en vinkelrät reflexion 
och den omständigheten, att plan-spegeln 
sjelf bortskymmer en så betydlig del af 
de i tuben ingående strålarna äro också. 
tillräckliga orsaker, hvarföre ej projectet 
blifvit verkstälidt.— Alla, som ega nog er- 
farenhet i benyttjandet af nu kända re- 
flexions-telesceoper, lära deremot medgifva, 
att den Newtonska formen är den bästa. 
— Den, är enkel, minst blottställd för 
rubbning af tillfälliga händelser, för all-' 
männa bruket i mindre måttstock tjenli- 
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gare, än den Gregorianska och derjenite 
"den enda 'practicabla, när frågan är om. 
«instrumenter af stora dimensioner, — Det 
är för öfrigt lättare, att ernå den riktiga 
skapnaden hos. ytan af en hel, än hosen 
-genombörad metall-spegel; den spheriska 
aberrationen blir mindre, då blott en sphe=' 
risk spegel bBehöfves och mängden af ljus, 
som från den lilla sneda plan-spegeln re- 
flecteras, blir ostridigt större än den, som 
genom vertical reflexion erhålles. 

Om man kunde umbära de små speg- 
larna i telescoper af måttlig längd genom 

"den stora spegelns lutning eller genom en 
sned men följakteligen vrängd reflexion, 
såsom LE Maire först uppgaf; så vore der- 
före det Newtonska telescopet, att anse för 
ett till alla delar fullkomnadt verktyg, 
helst förtjensten af det förbättrade constru- 
etions-sättet är obestridlig hos större in- 
strumenter af denna beskaffenhet, hvilka till 

sin längd öfverstiga 20 fot "), då väl in- 
/genting är enklare, än att med tillhjelp af 
ett enda oculär-glas efter behag förstora 
bilden från en enda spegel. — I små tele- 
scoper är likväl denna utväg alldeles olemp- 
dig och i practiskti hänseende var det för- 
denskull högst vigtigt, att, så mycket möj- 
ligt är, söka på annat sätt undanrödja 

CA) RawmaGeE (i Aberdeen) har construerat elt tele- Stort 
scop, der den stora spegelns focal-distance Refle- 

x10ns är 25 fot och diameter 15 inches; så att det Kå 
Tele- 

är, näst det bekanta Herscners, större än Då- scop af 
got som finnes, — Förstoringen går från 5ORAmaAGE. 
till 1500 och mechanismen vid handterandet 

lärer vara ganska enkel. — Phil, Mag. by TiLu- 
Locu, Vol. LV p. 455. 
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volägenheterna af den lilla planspegelns an- 
”nars oundvikliga begagnande. 

Tcele- Det är BrReWsTtER, som vi nu hafva att 
scop aftacka för det lyckliga resultatet af ett så- 
stan dant försök och för en ny, till alla di- 

mensioner lika lemplig, art af Reflexions- 
telescoper, der oftanämnde lilla planspe- 
gel ersättes af ett litet achromatiskt utåt 
lutande prisma, hvarigenom den stora'/spe- 
gelns reflecterade strålar brytas till oculär-. 
glaset vid sidan aF tubröret. — Constru. 
ction är så simpel och den optiska för- 
(delen deraf tyckes vara så otvifvelaktig, 
att man bör kunna hoppas få se den snart 
verkställd. — Ljus-förlusten, som af bryt= 
ningen genom prismat förorsakas , bör, till 
följe af anställda experimenter, ej stiga till 
en femtedel af den, som planspegelns 
reflexion förut medförde, och deviation i 

. strålarnas påräknade väg är dessutom vid 
refraction mindre än vid reflexion i sam- 
ma förhållande som 1 :5, om ytorna vo-=- . 
ro af lika felaktig beskaffenhet, hvilken sed- 
nare man likväl vid glas-slipning mycket 
mindre befarar än vid metall-slipning. — 

” BrewsteER anmärker föröfrigt, att genom 
fyra prismers användande, hvaraf hvarde- 
ra uppfångade sin fjerde-del af den från 
stora spegeln reflecterade ljusconen, blef- 
ve det .möjligt för fyra personer, att på 
samma gång, vid hvar sin af tubrörets fy- 
ra sidor, observera samma phenomen, så 
vida detta lemnade nog starkt ljus för en 
sådan strål-fördelning, hvilket äfven kunde 
med det vanliga Newtonska telescopet åstad- 
kommas genom en liten pyramidal-spegel, 
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hvars ytor, under go.graders inbördes lut- 
ning, alla samniangingo i Iius-conens uxel 

och deremot egde en gemensam inclina- 
tion af 452 =). 

ÅmMIcI G Modena) har uppfunnit ett Refexi- 
ons-Sc- 

"instrument, som han -kallar Reflexions-Se- ctor al 
ctor, hvarmed hela 180 graders vinklar Amer. 
kunna utan ljus-förlust uppmätas. — Hvad 
som genom de båda speglarna i den van- 
liga. Octanten eller Sextanten förrättas, 
sker här medelst tvenne lika prismer. — 
Det ena är, vid sin rätvinkliga och lik > 
benta triangulåra bas, förenadt med” instru- 
mentets alidad, så att det står vinkelrätt 
mot Sectorns plan och att dess ena vassa 
kant kommer midt öfver medelpunkten för 
limben (som upptager en båge af 902) 
der alidadens rörelse afläses och utvisar 
storleken af den vinkel, hvarmed prismat 
på -samma gång blifvit på kanten kringvri- 
det. — Det andra prismat åler är på elt 
'motsvaraude sält . fästadt vid sjelfva planet 

af Sectorn, så nära intill det förra, att 
ytorna, som hos” hvartdera förena de 
triangulära -basernas mot räta vinkeln 
slående -eller längsta sidor, nästan kom- 
ma i contact med hvarandra och blifva 
fullkomligen parallela, då noniens noll- punkt 
inträffar på. limbens. — Tuben, som med 

silt objectiv-glas räcker nära intill prismer- 
nas båda sammanparade kanter, och hvars 
axel, under aålla erforderliga rörelser, må- 
ste bibehålläs i cut pavallelt läge mol Sec- 
tors-planet, uppbäres bakom, prismerna. på 

+) Edivb. Pbil, Journal 1822, Oct, på 323. 
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en arm, hvilken kan vridas omkring Sec- 
torns medel-punkt. åt höger och venster, 
och är dessutom äfven en annan parallel 
sido-rörelse för tuben möjlig på den lilla 
axel, som serskildt förenar honom med 

"armen. — Ett lock med circulär öppning, 
» hvilken endast till hälften betäckes af ett 
efter behöfvet mer eller mindre mörkt ] i InOrk 
skymglas, kan påsättas tuben framför obje= 
ctiv-glaset och tjenar, att moderera den 
bländande bilden från prismat, som vid 
observation vändes mot för starkt lysande 
objecter. 

AmiciIs sätt, att mäta vinkeln mellan 
"tvenne föremål, grundar sig på strålarnas 
brytning vid ingången genom.de yttra två 
små prism-ytorha, hvilka blifvit riktade 

mot objecterna, den' ena medelst alidadens 
skjutning och den andra genom hela in- 
strumentets förut verkställda vederbörliga 
vridning; deras derefter skeende reflexion 
vid den större ytan och slutliga refraction 
vid utgången ur de möt objectivglaset vända 
ytorna. — Om man nemligen föreställer sig, 
att endast det rörliga prismatbegagnades;så 
är klart 1:0, att den med blotta tuben di- 

rect sedda bilden af samma aflägsna object 
måste infalla på den medelst prismats re- 
fractions och reflexions verkan afmålade, så 
snart, genom alidadens flyttning på noll- 
punkten, prismat bringas i den ställningen, 
alt den triangulära. basens längsta sida blir 
parallel med tub-axeln och 2:0; alt, om 
tubens läge blifvit oförändradt under det 
alidaden kringvridits 45? åt den halfdelen 
af objectiv-glaset, som. i förra ställningen 



af prismat bortskymdes (eller till dess 
den förra directions-linien af längsta bas-' 
sidan- gör 45 graders vinkel med tubens 
axel) så måste prismats bilder från alla 
objecter, hvilka funnits inom ett verkligt 
vinkel-afstånd af hela 99 grader från noll- 
punkten, hafva successivt inträffat på det 
första, endast genom tuben observerade 
och i medel-punkten af dess synfält allt- 

| jemt qvarhållna, objectet. — Ett annat lika- 
dant prisma framför objectiv-glasets ännu 
fria half-del skulle der förorsaka enahanda 
effect, och genom de ofvannämnda båda 
prismernas gemensamma verkan blir det 
alltså möjligt, att mäta en vinkel af 180?, 
eller något mera till följe af glasets refra- 
etions-vidd. — Instrumentet är redan pröf 
'vadt af v. ZacH, hvars deröfyer kungjorda 
högst fördelaktiga yttrande lemnar det ett 
beståmdt företräde framför den hittills bru- 
kade Hadleyska uppfinningen 7 och Dor- 
LOND har begynt att förfärdiga Sextanter 
efter Amicis princip 

Vid de förut dbskilla små afståndens Hjelp- 
observerande emellan Solen och Venus af "ff! 

OLLASTON, har han äfven uppgifvit ett kunna 

medel, att kunna nog tydligt urskilja Hästen 
svagare ljusét af en Plaret eller fixstjerna ter och 
i solens granskap, — Då ljus-glimret , som ”"ierner 
härvid faller på objectiv-glaset, förorsa- solen, 
kar den mest hinderliga oredan öch ute- EE cy 
stängandet af allt falskt ljus-är ett: nöd- ston. 
vändigt vilkor för observationérnas fram-' 

|| 

+) Phil. Mag. by Tiruoct, 1822 Oct. 
4) Ibid. 1822, Nov. p. 390. 
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gång; så gjorde han försök med en slags 
skärm, hvars afstånd och öppning var af- 
passad efter objectivets focal-distance och 
tubens egen öppning. Objectiv-glaset på 
den tub han nyttjade egde en tums tver-, 
linie. med 7 tums focal-vidd , och han 
fann att ändamålet bäst uppfylldes, då skär- 
men, med ett rundt utskuret hål åf” lika 
storlek som tub-öppningen, inrättades till 
6 fots afstånd framför tuben. — För stör- 
re telescoper blir dock en häremot svåran- 
de skymnings-apparat genom det ökta af- 

ståndet högst obeqväm, hvarföre hån fö- 
reslår, att till en viss- form äfven betäcka 
ytan af sjelfva objectiv-glaset. —Om på ett 
glas af 4 tums öppning lemnas obetäckt 
en tvers öfver gående yta af en tums bredd, 

"så skulle skärmen, med en utskuren rim- 
sa af sämma storlek som det fria glaset, 
derifrån behöfva anbringas på endast fem 

; > fots afstånd och ändå 5 gånger starkare 
effect erhållas, än med den tub WorLLASTON 
på först, anförde sätt begagnade, så att en . 
planet eller en fixstjerna af i:sta storleken 
kunde synas vid ej mer än en grad från sol- 
skifvan. — Härvid bör likväl iakttagas, att 
direction af den band-lika öppningen på: 
glaset och skärmen alltid måste kunna yri- 
das vinkelrätt mot linien, som samman- 

"binder solens och den observerade stjer- 
nans medelpunkter. 

Chrono- Rievssec, Konungens i Frankrike ur- 
graph, funk: a 5 makare, har påfunrnit en så kallad Chrono- 
upplin- oraph, hvars inrättning är följande. —Sjell- 
ning af X SAN ; 
Rievssec. Va Urtaflan är rörlig omkring en axel, som 

genomgår hennes medelpunkt, vinkelrätt 
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"möt hennes plan, — Hon är vid 'periphe- 
rien indelad i 60 lika delar; hvilkas noll- 
punkt fullbordar ett helt omlopp under 
en tids-minut, så att de hvarannan när- 

mast påföljande delnings- strecken komma, 
genom- den angulära rörelsen, att efter en 
secunds förlopp succesivt svara mot 'ett 
vid botten fixeradt märke, — De under tiden 
förbiflutna minuternas antal tillkännagifvas 
af en annan serskildt framskridande visa- 
re. — I samma ögonblick, som ett obser- 
veradt phenomenr inträffar, trycker man 
å en knapp, och en slags liten penna, ' 

-eller- metallsudd; genomgående en med 
olj-svärta fylld con, hvars öppna spets är 

anbragt midt emot noll-punkten, tecknar 
genast ett märke på det ställe af. .ur- 
taflans graderade ring, som då passerade 
förbi begynnelse-punkten för tids-secun- 
dernas afräknande. — Ju finare det på taf- 
lan sålunda qvarlemnade punktmärket kan 
"åstadkommas och ju större hennes omkrets 
är, ju finare kan äfven bråk af secunder 
estimeras, genom jemförelse mellan afstån- 
den från de båda närmaste delnings-strec- 
ken, som omsluta den delnings-enhet, på 
hvilken punten infallit. — På Rirussecs 
chronograph, till sin vidd lika med en stor. 
fick-ehronometer, kan fjerde-delen af en 
secund lätteligen bedömmas genom 'den 
förträffliga mechanisme, som han förstått 
använda och hvarigenom han, efter den 
noggrannaste pröfning, äfven uppfyllt det 
hufvudsakliga vilkoret, att så väl taflans 
jemna rörelse ej det minsta lider af det 

nämnde märkets tydliga påsättande, som 
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att detta står i en alldeles 'ögonblicklig 
förbindelse med knappens påtryckning. — 
Ur dessa skäl är också chronographen, ef- 
ter Pronys och Brecuerts fulländade gransk- 
ning, af Franska Vet. Academien ap- 
proberad, såsom varande ett ull. flera be- 
hof ganska väsendtligt och oumbärligtin—- 
strument "'). ; 

FArrons FaTtton har äfven i England erhållit 
> förbi!" patent på en förbättring vid chronome- 

chrono-trar:, hvarigenom observations momentet på 
"meter. dessa angifves.- utan hinder för secund-vi- 

sarens fortgående rörelse "", 
Hanoys En ny af HaAroy (i London) uppfun- 
Pendel- NEN inrättning i pendel-ur är mycket be- 

ur. srömd ="$), — Pendel-linsen utgöres der af 
en qvicksilfvers-column af'8 tums högd 
och 2 tums tverlinie , hvarigenom hela den 

fordna sammansatta comp ensations tillställ- 
ningen undvikes. 

Geo- . CaArzEzzini (i Piedmontese) har inven- 
sent" terat tvenne runda taflor, som han kallar 
helioc. den geocentriska och heliocentriska, med 
af" hvilkas tillhjelp man, utan någon mathe- 
Cane2- matisk kundskap, kan till alla delar få be- 
= grepp om stjernornaslopp och phenomener- 

na på himmelen, eller upplösa åtskilliga 
problemer, rörande sol, måne, planeter, 
fixstjernor, förmörkelser &c.; inom nå- ' 
gra minuler: bestämma middags-linien ; få 
veta: timmen om natten utan klocka och 
under resor aldrig misstaga sig om norr- 

=) Annales de Chemie et de Physique 1821, Dec. 
>) Phil Mag. by Tirrocu 1822, Oet. 
see) Astr. Jahrbi 1824, p. 140. 
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strecket 7). — Skada att uppfinnaren, ge- 
nom en fullständig beskrifning på sina en- 
kla observations-methoder, ej ännu lärt 
oss begagna detta verkeligen nya slag af 
astronomiska taflor. ; 

Ett. hytt observatorium är, på Ami-Nya ob; 
ral Greics föranstalltande, byggt i Nicola-"Tier i 
jew vid svarta Hafvet (46958'30” norr om Nicola- 
eqvator och 155845” öster om Paris) hvil-$ianey. 
ket kommer att förses med instrumenter från 
Munchen. Astronomen är Knorr från Dorpt. 
— Också Rämxer har flyttat till Sidney på 
Ulimaroa, för att från det der nyligen an- 
lagda observatorium arbeta till astronomiens 
framsteg under 34 graders sydlig -latitud 
och 109 longitud öster om Greenwich "=. 

Tillika med sina framsteg upptecknarDrrim- 
sluteligen astronomien äfven sina förluster, "Hi 
och hennes minnesgoda tacksamhet glöm- Hez- 
mer aldrig de bortgångnes namn, som "axa. 
bidragit till glänsen af hennes egen ära. — 
DeraAmsre, född d. 19 Sept. 1749, dog den 
19 Aug. 1822, och Herscner, född den 
15 Nov. 1738, följde honom den 27 i 
samma månad. Den förre afmätte jor- 
den och den sednare upptäckte vår ytter- 
sta planet med dess mån-system: — hade 
de "ej mera ulträttat under sin lefnad, så 
vore detta redan nog för deras förevigan= 
de i astronomiens häfder. 

NK 

/ ; 5) Phil. Mag. Vol. LVU. 
”") Astron, Jalyb. 1824,p. 248 och 1825 p. 203. 
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+Reductions=Tab. till N:o 2. 

I. ä l. EL 
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3010-9759]: 30]1.2787 
59. o10.9900107.-0]1.3050 

3011.0046$ = 3011.3324 
60. olt.org95k68. ol1i.3611 

3011.03554 -3eli.3g12 
61. ol1.0517069. 0|1.4228 

301 1.0686 
62. 011.0961 
| 30|1.1043 
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Zoogräphie. 2 
' 

' 

; Såg Tandtmannens "skördar nästan hvarje år 
utfalla olika af olika frukter) visa sig äfven årens 
litteraira skördar ganska ombytliga, och de äm- 
nen som i anteckningarne af odlingarnas afkast- 
ning det ena året uppgått. till en ganska hög zif- 
fra, hafva stundom "under det påföljande i den 
allmänna inkomsten en så mycket ringare del. 
Sådant är äfven nu förhållandet; vid jemfö- 
-relsen af Zoologiens framsteg under de före- 
gående 'åren och det näst förflutna, så vidt de- 
samma ännu hunnit till vår kunskap. Om vi 
nemligen för denna årsberättelsei synnerhet sak- 
na ett rikhaltigare förråd: på Vigtigare resultat 

| af physiologiska undersökningar, så visar sig 
deremot ett så mycket större af upptäckter röran- 
de fornveridens qvarlefvor. Men utom dessa gifz 
ves/ett fält, hvars afkastning, i anseende till mas- 

san, visserligen detta, så väl som alla år öfver= 
skrider de? öfrigas, nemligen Zoographiens. Men 
troligen eger hela summan afälla nya arter, hvar- 
med de naturhistoriska Systemernas Cataloger un- 
der det förflutna "året blifvit ökade, för de flesta 
läsare af desse årsberättelser icke det intresse, 
som en enda vigtigare upptäckt rörande Natu- 
rens lagar eller dess djupare förhållanden, och 
förf. skulle i den mån han sökte framställa de of- 
ta nog fina distincetioner och systematiska fördel- 
ningar, som nu så mcyket sysselsätta den strän- 

+ gare Naturforskaren, allt mera aflägsna sig från 
K. V. 4. Arsb. 1822. J 21 
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Lifsarens billiga väntan, äfvensom från det 
syftemål med dessa Årsberältelser, som 

Academiens stadgar tillkännagifva. Det tor- 
de derföre tillåtas, att här endast uppehålla 

oss vid några få zoographiska upptåackter, 
som må synas förtljena något mera upp- 

märksamhet, men att till de andra endast 

gifya forskaren de anvisningar, som tillfället 

för det närvarande medger att meddela. 

— 

| Mastologie. 

Len- Det är redan i årsberättelsen för 1822 

Vesper- anmärkt, att bland Mammaiiernas ordnni- 
Biliopi- gar ingen blifvit- så mycket bearbetad som 

" Läderlapparnas. Ett nytt bevis för den- 
na sats lemnar den öfversigt af denna 
ordning, som Hr LEHMANN nyligen utgifvit: 
Synopsis generum ett specierum familiae 
Vespertilionidarum "”). LinsÉ kände en- 
dast 7 Arter af denna familj, dem han 
sammanförde i ett slägte, Vespertilio, 
till dess han i sista editionen af sitt Sy- 
stem hänförde Vesp. leporinus till ett eget 
genus, kalladt JYoctilio. Genom sednare 
författares arbeten och upptäckter hafva 
hithörande djur stigit till ett antal af ej 
mindre än 126 bestämda arter, som en- 
ligt LEHMANNS uppställning äro fördelade i 

. +) Indicem Scholarumspubl. privat. in Hamburg. 
Gymnas; Acad. a 1822 ad 1823 habendarum, 
exhibet' J. G. Cur. LEnmaANnn. — Inest zoologi- 
carum presertim in Faunam Hamburgensem 
observationum pugillus primus, — Hambur- 
gi 1822. 4:0, 
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26 Genera. De nyaste hithörande upp- 
täckter äro frukter af Prins MAximInian af 
Neuwieds resa i Södra Amerika. 

Gamarpbs anmärkningar om Sengånga- An- 
ren (Bradypus tridactylus Linn.), synas ut- Rn 
visa att en del af berättelserna om dessa 'om 
djurs tröghet och försvarslösa tillstånd äro Aa 
alldeles öfverdrifna. Trögheten afdess gång "ren. 
beror visserligen af dess organisation, som 
synes mindre lämpad till framskridande 
på marken, än till klättrande, helst hos in- 

» tet djur fingrarnas flexores-ega en så öf- 
vervägande utbildning mot de öfriga musk- 
lerne. 

Den sengångare om hvars lefnadssätt 
och anatomie GamaARrp meddelat några iakt- 
tagelser, klättrade med nog lätthet uppfö- 
re masten på ett skepp, :samt fram och 
åter i dess tackel, äfvensom den simmande 
visade i sina rörelser en ännu större färdig- 
het, så vida detta ord kan få nyttjas om: 
«en Sengångare ). 

Bland de nya djurarter som sednast Equus 
ökat den systematiska listan, utmärker sig monta” 
den så kallade vilda hästen, Equus monta= > 
nus, hvilken hittills blifvit anseddjendast va- 
ra en Zebra, men af BurcHEeLrrL, som nyligen 
berest södra Afrika, uppgifves vara en så väl 
från Zebra som från Quagga skild Art. Bur- 
CHELL har tills vidare omdensamma meddelat 
följande underrättelser. Då Zebran först be- 
skrefs, ansågs Quaggan vara dess hona, också 
kallas båda dessa af Colonisterna Quakka. 

”) Branvfure Journ, de Physique 1822. Juin, 
Pp. 389. 
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Den vilda hästen deremot kallas af Hot- 
tentotterna Dauw, är mycket sällsyntare än 
de båda förut nämnde, men har aldrig blif- 
vit ansedd såsom egen art, ehuru han är 
mycket mera skild från Quagga och Ze- 
bra, än dessa båda från hvarandra. Hof- 
ven af sådana djur, som äro ämnade att 
bebo berg och stenbundna trakter, är af en 
alldeles annan form än hofven hos sådana 
djur, som vistas på sandiga slätter, och 
PurcHELnL tror att denna skillnad edan 
ensam skulle vara tillräcklig, att såsom egen 
Art bestämma den så kaliade Dauw. Den- 
na uppgifves för öfrigt skilja sig från Ze-' 
bran derigenom, att den sednäres strim- 
mor äro dubbla, det vill säga innefatta en 
ljusare strimma, samt dess fötter hvita, — 
då deremot Equus montanus är tecknad 
med enkla svarta och hvita strimmor, äf- 
ven på benen, ända ned på foten.  Bun- 
CHELL nämner sig hafva till Brittish Måse- 
um aflemnat exemplar af alla tre dessa 
djurarter "'). 

Soréx LEHMANN har beskrifvit en ny Sorex, 
macro" funnen nära Hamburg; och kallad Sorex 

etrus- MACrourus ").— En annan ny Art af det- 
eus. ta slägte, funnen vid Toscana, har af Sa- 

vi blifvit beskrifven och kallad: S. ”etru- 
scus. Den uppgifves komma närmast till 

| S.' tetragonurus, dess kropp Skall ega en 

Travels in the interior of Southern Africa 
by W. I. Burcenerr, Esqu. — Vol. 1. Lon- 
don 1822. — (Isis 1823. 3. — Litt. Anzeig, 
Pp: ..138.) ÅR 

+) Index Scholar. in Gymn. Acad. Hamburg. 
på ofvan anf. st. 
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längd af blott 1- tum 10 linier, samt: vä- 
ga 36 gran =). | 5 ; 

Det är ej de mindre, ej ens de mit Scones- 
croscopiska organismerna, hvilkas Naturbi- BY Om 

Polar- 

storia Zoologen har svårast att uppspana, dettrakter- 

har bröd ofta lyckats honom, att allt 
ifrån ägget observera deras utveckling, 

och att från dag till dag följa deras mång- 
faldiga metamorphoser, medan han dere- 
mot ännu eger en ofta endast ytlig och 
osäker kunskap om sjelfva Jetltarne bland 
djuren. I synnerhet gäller detta. om Hva- 
larne och hafvets öfrige Mammialier, — och 
i, detta afseende äro de talrika observatio- 
hej om dessa djur,. dem Scoressy med: 

delat, ganska välkounta helst de äro fruk- 
ler af egen uppmärksamhet, under 15 ars 
färder i norra Poltrakternas haf, och dess- 
utom éga ett vidajallmåbyarte intresse i Sill 

sannrånhang med Scoressys beskvifningar 
-öfver Valfiskfånasten i dessa trakter ==), 
Äfven rörande lsbjörnens Naturhistoria har 
denna förf. meddelat dels bekräftelser, på 
de äldre uppgifterna, dels rättelser och 

nya iakttagelser 755), 

nas 

djur. 

4 

NN 

Öfver åtskilliga Brasilianska Mamma- Brasili- 

lier har Prins Misnslind IAN ar Neuwieda lem- anska 
djur- 

nat underrättelser i sin rikhaltiga och in- Arten. 
tressanta Resa, hvaraf andra delen : redan 

1921 utkommit. — I det serskildta arbete, 
som utgilfves under: titel af Abbildungen 

2) Nuovo Giornale' de letterari. Pisa 1830. 
+") Detta arbete utkom redan 1820, 2 Vol,'5:0, 

r med 24 Piancher. 
+44) Blainv.' Journ. de Phys, 1822: Aug. &c. 
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zur Naturgeschichte Brasiliens ansgegeben 
von Max. Prins von Wied-Neuwied Y 
lemnas tillika anteckningar på dem aflandets 
djur, som kommit Prinsen tillhanda, och i 
första häftet häraf finnas redan 4 utmärkta 
Mammalier, nemligen Ateles hypoxanthes, 
Felis macroura, : Vespertilio Naso, samt 
Diclidurus albus, som bildar ett nytt släg- 
te bland Vespertilionides £"Y. 

Semno- Bland de af HorsFJerup framstälde Mam- 
SA malier från Java, förekommer äfven ett 

" nytt genus; Semnopithecus, som fått sin 
plats i Systemet mellan Cercopithecus och 
Hylobates ===), 

Om ÖOr- De sednast erhållna underrättelser om 
nit det beryktade Näbbdjuret från Nya Hol 

yn ; : 
etus land, Ornithorhynchius paradoxus, fortfarai 
par? bestyrkandet af dess besynnerliga afvik- 

"ningar från alla Mammalier, hvilken Djur- 
Class det likväl i sitt yttre mest liknar +). 
Ju mera ofullständig vår, kunskap om det- 
ta djurs verkliga organisation och lefnads- 
sält är, ju begärligare synes hvarje bidrag i 
detta ämne mottagas, äfven om det icke 
uppfyller den strängare Naturforskarens 
fordringar, och i detta afseende må såle- 
des äfven de nyaste uppgifter här få ett 
rum, hemtade ur ett bref från Dr. Hinr, 
infördt. i Transactions of the Linean So- 
ciety bk). Brefvet är från Nya Syd-Wales 

") Weimar. Folio, Velin. 1:ste Lieferung 1822, 
"") Jemf. årsberättelsen för år 1821, pag. 226. 
4) Zoological Researches in Java and the 

Neighbourning Islands by HonsrFjeun. IV. 
T) Se årsberättelsen för år 1821. pag. 258, 
+ Tom, XII pars 2. 
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Hur bekräftar follkomfligen uppgiften 
rörande organisationen af den sporre, som 
finnes på hannens bakfötter; dess Ööpp- 
ning är så fin, att endast ett hår kan in- 
föras, och lika fin är communicationen 
mellan giftblåsan och sjelfva sporren. —En 
lefvande hona hade träffats i sitt bo, till- 
redt af säf och rötter, och försedt med 
en lång ingång, ur hvilken endast djurets 
näbb var synbar. Boet måste sönderrif- 
vas för att erhålla djuret, som en korrt tid 
syntes trifvas väl i ett vattenkärl, men 
snart måste uttiagas, och släppas på en 

 gräsvall. Det öfverlefde icke den följande 
dagen. — Hinu's anatomiska undersökning 
bekräftar den förut anmärkta besynnerlig- 
heten, som gifvit anledning till benämnin- 
gen Monotrymata för den egna djurklass, 
hyartill detta djur synes böra hänföras. 
I venstra ovarium upptäckles äfven ett 
rundt, gult ägg, af en ärts 'stloriek, och” 
dessutom ännu tvenne mindre, samt en 
otalig mängd små blåsor, som med blotta 
ögat knappt kuude skönjas, men tydligen 
sågos under mikroskopet, — Enligt det yl- 
trande en höfding för BuraBura stammen 
afgifvit, vore det dem väl bekaut, att Ot- 
nithorhynchus lägger tvenne ägg, af ett 
hönsäggs storlek, färg och utseende; att 
honan en ej ringa» tid ligger på dessa ägg, 
sämt att djuret stundom funnits på temli- 
gen långt afstånd från vatten; likaledes att 
stygn af dess sporre förorsakar svullnad 
och smårta, men att bland många sådana 
händelser, som kommit till hans kunskap; 
ingen haft dödlig påföljd, samt slutligen 
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att detta djurets költ aldrig förtäres, och 
att. Ornithorhynchus af infödingarne kallas 
Mullingong. > 
> Det af Hinr i sprit förvarade pr&epa- 
ratet nämnes hafva blifvit. aflemnadt vill 
Universitetet i Oxford, hvarifrån således 
vidare upplysningar härom torde vara alt 
förvänta. 

Ornithologie. ; 

De: är ett icke ovanligt phenomen i Ve- 
tenskapernas historia, att föremål som me- 
delst en utmärkt färgprakt och skönhet till- 
vunnit sig en snar och allmän uppmärk- 
samhet, det oaktadt länge blifvit mindre 
noga undersökte i afseende på deras lefz 
nadssätt och inre organisation. Sådant sy- 
nes äfven förhållandet hafva varit med 
de så kallade Honingsfoglarne,; Trochili, 
såväl de minsta som ”grannaste af alla, vid 
hvilkas Naturhistoria Prins MAximiruian af 
Neuwied fästat en nogare uppmärksamhet; 
under sina resor i det inre af Södra Ame- 
rika 7). I detta land, hvars Naturproduks 
ter synas'täfla 1 ovanliga former och ily- 
sande färger, der det finnas fjärilar nog 
stora för att kunna fällas af Infödingarnes 
pilar ""Y, der har Naturen äfven” alstrat 
en motsats i dessa små foglar, af hvilka 
fs | 

") Isis 1822. 4. p. 470. a i 
"+) Noctua agrippina ÖRAMEr, som mellan ving- 

spetsarne håller 9 till 10 Pariser tum. 
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några i storlek knappt öfverträffa en hum- 
la eller större geting. Äfven den Contrast 
hvaruti dessa Trochili stå mot strultsen, 
Casuarien och dylika Jettar bland foglar- 
ne, visar sig icke endast i storleken, utan 
nästan i alla delars bildning. Då dessa ega 
endast ofullkomliga spår af vingar, otill- 
räckliga att någonsin lyfta deras tunga mas- 
sor från jorden, är hos dem denna brist till 
en del ersatt genom organisationen af deras 
fötter, och deraf beroende förmåga att sprin- 
ga med en snabbhet, som nästan täflar med 
verklig flygt.. Håningsfoglarnas fötter åter 
äro ytterst små, begagnas sällan och nä- 
stan endast då de hvila, men deras vin- 
gar äro deremot i proportion ganska sto- 
ra och väl organiserade, så att dessa fög- 
lar, högst sällan vidrörande marken, nä- 
stan beständigt sväfvai luften, der de med 
blixtens hastighet synas skymta från en 
blomma till en annän, och, utan att ens 
sätta sig, suga sin föda ur dessas honingshus. 
Det är således intet under, att man förmodat 
dessa så poetiskt beskrifna småfoglars födo- 
ämnen vara svarande mot deras behagliga 
utseende, och, likt fjärilns, endast bestå af 
blommornas honingssaft, helst man äfven 
funnit deras synbart rörformiga lunga :ega. 
någon likhet med vissa fjärilans, i synner- 
het Sphingernas, dem de äfven i sättet att 
flyga synas så mycket likna. Enligt Prins 
MAXIMILIANS undersökningar är likväl tun- 
gan icke, så som man trott, fullkomligen 
genombårad, och det är icke Nectarn som 
dessa Colibri i blomster-kalkerna eftersöka, 
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utan de i dem äfven befintliga små In- 
Secter, 

Deras tunga tar nemligen sin början 
alldeles så som på Hackspetar, så att tung- 
benets båda armar äro fästade under hu- 
den på hufvudskålens yta, sträcka sig om- 
kring sidorna af hufvudeis nackben , före- 
na sig nedåt, och framgå så i näbben. 
Häraf beror tungans utmärkta förmåga att 
utsträcka och sammandraga sig, såsom full- 
komligen lämpad att undersöka djupet af 
vissa rörformiga blommor, t. ex. Posogueria 
revoluta ScHrAD, Mirabilis longiflora , Ju- 
sticia bignonia, m.fl. Vid en närmare gransk- 
ning af denna tunga, finnes den bestå af 
tvenne jemte hvarandra liggande muskel-cy- 
lindrar, hvilkas hud- på öfre hälften ligger 
rörformigt öfver hvarandra, men hvilka mot 
spetsen öppna sig fullkomligt, och sluta 
sig i en tunn, böjlig på sidorna fint fran- 
sad spets, som tjenar att i blommorna kän- 
na och fasttaga de der befintliga små In- 
sekter. Vid öppnandet af dessa foglars ma- 
gar har Prins MaAximiuiaAn ofta funnit dem 
fulla med öfverlefvor af små skal-insekter, 
hvarigenom således denna uppgift om de- 
ras verkliga födoämnen synes yllerligare . 
bekräftad. I deras mellan bladen gömda 

Nya ar- 
ter af 
Pipra. 

bo, träffas endast tvenne ganska små ägg, 
utur -hvilka ungarne framkomma nakna, 
och hjelplösa, och, som vanligt, njuta för- 
äldrarnes omvårdnad, till dess deras vin- 
gar hunnit utväxa. ; 

Af ett annat fogel-slägte, Pipra,hvarsar- 
ter likaledes till största delen äro små, men ut- 
märka sig genom comtrasterande färgbland- 
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ningar, har Hr Prof. och Commend. THun- 
BERG beskrifvit flere nya arter "'). 

F. Bore, i Kiel, har under rubrik af Bidrag 
Ornithologiska Bidrag, meddelat talrika un= till Fx- 
'derrättelser och anmärkningar rörande åleska fog 
skilliga af Europas fogelarter, i synnerhet rna 
beträffande deras lefnadssätt 7"). Dessa an- ria och 
märkningar ega för Nordens ÖOrnhithologer al 
tillika ett serskildt intresse, emedan förf. tion. 
äfven berest Norrige, oc, sökt lemna en 
fullständig förteckning öfver de derstädes 
observerade foglar. 

Samma författare har likaledes utgif- 
vit ett utkast till en ny Classifikation öfver 
Europas foglar, likvål med afseende på de 
utom Europa förekommande slägten. Det- 
ta utkast upptager 406 Arter, fördelade i 
ej mindre än 158 Genera, samt 72 fami- 
lier SG 

Utom de nya foglar som blifvit äf- Icono- 
bildade i de under året utkomne häften äfsraphi- 

; . ska Ar- 
TemmIinces stora Verk ”Planches colori- beten. 
ées”, synes några nyalarter äfven förekom- 
ma i Hanns iconographiska Arbete, hväraf 
sedan år 1820 nu åtminstone 12 häften ut- 
kommit, hvardera innehållande 6 illumine- 
rade Stentrycks-plancher +). 

+) Pipre nove species descripte. Auctore C. P. 
TnausBerG. Mem. de V'Acad. d. Scienc. de St. 
Petersburg. Tome VIII. p. 282, — Tab. VII 
et VIII. (13 species, hvaraf 6 äfven äro af- 
tecknade.) 

2) Isis 1822. 7. 8. 
95) Isis 1822, 5. p. 545: 
I) Vögel aus Asien, Africa, América und Neu- 

Holland, in Abbildungen nach der Natur mit 
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Rörande foglarnas historia må i förbi- 
gående anmärkas; att, enligt Kuur och 
Hassrerts uppgifter, den präktiga Phasia- 
nus Argus skall vara nog allmän på, Sut 
matra, samt att TEmmincKs Pavo primus 
är en egen Art, inhemsk på Java, hvar- 
est deremot ej finnes den vanliga Påfågeln, 
som förekommer vild i Bengalen, der åter 
den Javanska saknas "'). 

I 4:e häfte. af HoxsrJerps Zoological 
Researches in Java, förekommer utom flere 
nya fogelarter, äfven ett nytt genus, kal- 
ladt Calyptomena. 

fr 

Herpetologie. 

Flerbitningen af Amphibiernas Natural-. 
historia synes ej lemna så rikhaltiga re-: 
sultater som de öfriga Djurens, och för 

det förflutna året hafva endast få hithö- 
rande skrifter kommit till vår kunskap. 
Bland dessa må nämnas THomas SAv's an- 
märkningar om Norra Americas ormarter, 

såsom "innehållande flera upplysningar rö- 
rande dessa djurs Zoographie och syste- 
matik""); För öfrigt anmärkes om Ophi- 
saurus ventralis, att dess. stjert ganska 
lätt afbrister, ej endast för slag af elt spö, 
utan, enligt författarens egen erfarenhet, 
stundom äfven genom djurets frivilliga 

Beschreibungen, von D.C. W. Haun. Niärnberg 
1920 — 1922. 4:0. 

+) Isis 1822. TR | 
4) Sillimans Journal, — Isis -1822. xt. pe 1333. 

a 

A 

RÅ RR Ses aCKSE a 

frikat + oto 
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rTöre!se. — Skallerormens' skallra ökessår= 
ligen ej med en, utan med flera ringar, 
till och med 3 eller 4 om året; hvaraf 
följer, ätt dessa ringars antal ingalunda 
utmärker ormens ålder. Ruszens PEsare har 

försäkrat författaren, att en hona af Skal- 
lerormen (Crotalus horfridus Brauv., Cr. 
Durissus DAuvin,) som hos honom lefvat 
i 14 'år, haft 11 leder i skallran då den 
erhölls, samt alldeles lika många då den 
dog (af en abortus), ehuru några leder 
årligen. dels uppkommo, dels förlorades, 
och ormen under denna tid vuxit 4-tum; 
— således nästan otroligt långsamt. 

"> Vi kunna ej heller alldeles förbigå de 
strödda anmärkningar öfver Ostindiens Or- 
mar, som utur bref från KvHrL och Has- 
sSELT finnas införde i Isis för år 1822 ")); 
hvaribland äfven några nya genera äro 
föreslagna; t. ex. Craspedocephalus, inne- 
hållande de giftigaste och Tropinotus de 
skönaste Ostindiska: Ormar; vidare Bra- 

sis I). Af Tropinotus äro redan 12 ar- 

Äfven bland Lacerter och Batrachier 
bafva nämnde Författare föreslagit åtskil- 
liga nyå slägten; såsom bland de förra 
Gonodactylus och Ptychozoon; bland de 
sednare /Negophrys, Ooeidozyga och Rha- : 
cophorus, hvilket väl bevisar dessa län- 
ders rikedom på obekanta djurformer, men 
ännu endast ökar Naturforskarens längtan 
efter fullständigare underrättelser om dem. 

4) Isis 1822, 3, ps 472. a 
44) Coluber herridus Seba II. 18. Fig. 1. 

; ,” 
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Ichtyologie. | 

Fiskar Det rikhaltigaste ichtyologiska arbete 
Ganges: hland förra årets producter synes vara 

Hamintons stora verk öfver de uti Ganges 
förekommande fiskar "). Oaktadt Hamir- 
Ton sjelf icke anser sitt arbete innefatta 
en fullständig förteckning öfver alla de 
arter denna stora flod troligen hyser, eme- 
dan han ej kunnat förfölja honom till sin 
källa, eller undersöka alla de mindre ström- 
mar, som från bergsträckorna utgjuta sig 
i densamma, är dock de här beskrifnas 
antal redan ganska betydligt. Då dess- 
utom i anseende till fiskarnas geographi- 
ska utbredningar, de större vattendragen 
sannolikt äro att anse såsom motsvarande 
hvad större bergsträckor äro för växter 
och landtdjur, eger en vetenskaplig öfver- 
sigt af hvad denna flod hyser, redan i så- 
dant afseende intresse. För öfrigt har 
Författaren tillika beskrifvit ett ej ringa 
antal af nya arter, och äfven uppställt 
flere nya genera, nemligen: Cheilodipte- 
rus, Bola, Cojus, Chanda, Sisor, Corica, 
Cynoglossus; af hvilka de 4 förstnämnda 
höra till de så kallade Pisc. thoracici, de 
cvenne följande till P. abdominales; och 
den sistnämnde till P. Apodes. — I det 
talrika Cyprinus-slägtet har HaAmirTton fö- 
reslagit 9 under-afdelningar, och anför ej 

I 

”) An account of the fishes found in the river 
Ganges and is branches. by Francis Hamir- 
Ton. M. D. Edinburgh 1922. 4:0, jemte en 
Atlas af 39 Kopparstyck i tvär-folio. 
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- mindre ån 83 hithörande arter, af hvilka 
de flesta synas vara att anse såsom föru 
icke beskrifna. : A 

Rörande de fiskar som uppehålla sig 
vid Afrikas kuster, äfvensom öfver de i 
Ostindien förekommande, finnas åtskilliga 
strödda anmärkningar, hemtade utur KvHr 
och van Hasserts bref införda i Isis för 
1822 "), och bland uppsatser som röra 
Europas, må nämnas Boneiuis beskrifning 
öfver slägtet Trachypterus, från medel- 
hafvet "5, 

Entomologie. 

| vifvelsutan finnas inga Insekter såMosqui- 
os illa beryktade som dessa Syd-Amerikas 

mygg eller så kallade Mosquitos. Alla 
resande i de af dem hemsökta länder öf- 
verenstämma i en högljudd klagan, att 
knappt någon plåga är mera odräglig, mera 
oundviklig, mera pröfvande allt tålamod 
och all ihärdighet, än dessa små, men 
pinsamma Insekter. Man har derföre re- 
dan från längre tider föredragit de besvär- 
ligaste och med faror och mödor förknip- 
pade vägar, om man derigenom kunnat 
undvika den i öfrigt beqvämare farten på 

4) Isis 1822. 1, Pp. 108. 
”) Description I 

de la Mediterrandée, appartenänt an genre 
Trachyptére, avec des observations sur les 
caraeltres de ce meme genre. par F. ÅA. Bo- 
NELLI.  (Memoria della BR. Academia di 'To- 
rino 1820). — Isis 1822, 2, Pp: 82. 

une nouvelle esp&ce de poison : 

tos. 
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de floder, som egentligen äro dessa djurs 
tillhåll, åtminstone under vissa månader 
af året. Men märkvärdigt är det, att just 
om dessa insekter, som i oberäkneliga my- 
riader, på det mest obehagliga sätt på- 
truga hvarje Resande kunskapen om deras 
tillvarelse, bar Naturforskaren hittills sak- 
nat all vetenskaplig kännedom, och så väl 
deras slägten som arter och lefnadssätt 
hafva varit en fullkomlig gåta, till dess 
nyligen Humzorot äfven i detta ämne 
meddelat fullständigare underrättelser "). 
Ett något utförligare utdrag ur dem torde 
så mycket sharare måhända ega intresse, 
som det just är Norden, åtminstone Lapp- 
land, som näst Syd-Amerikas slättland är :' 
mest beryktadt för dylika olägenheter af 
föga skonsammare bröder till dessa Mos- 
quitos. 

De insekter, som i Amerika äro en så 
bekant landsplåga, synas kunna hänföras: 
till tre särskildta slägten, som icke svär- 
ma på samma lid, utan för sin verksam- 
het upptaga trenne olika perioder af dyg- 
net, eller som Missionairerna nog träffan- 

de uttrycka sig, ”vidtaga vakten.” Emel- 
lan hvarjesombyte eger man några minu- 
ters eller 3 timmes lugn, - Från half sju 
om morgonen till fem eftermiddagen hvim- 
lar luften af egentligen så kallade Mosqui- 
tos. Dessa höra till det slägte, som hos 

oss kallas Knott (Simulium TLaTtr.), och 

ega ej utseende af mygg, utan snarare af 
vanliga 

3) HumBorpt Voyage aux regions dquinoxiales 
du nouveau continent... AR s 
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vanliga flugor. Deras stygn är så smär- 
tande som det af våra stickflugor, (Sto- 
moxys calcitrans), och på det ställe de 
stuckit, qvarblifver en liten brunröd fläck 
af extravaseradt blod. — En timme före 

. solens nedgång aflösas dessa Mosquitos af 
ett slags små mygg, kallade Tempraneros, 
emedan de äfven framkomma, vid solens 
uppgång. Deras period räcker endast half- 
annan timme, — Sedan dessa försvunnit, 
och man njutit några minuters lugn, an- 
falles man åter af de så kallade Zancu- 
dos, ett slags andra mygg med långa föt- 
ter (Culex). Dessa ega ett läte som våra 
mygg, men starkare och mera uthållande, 
och äro verkliga natt-insekter, då deremot 
Tempraneros äro skymningens och Mosqui- 
tos dagens följeslagare.— Sålunda vexla tim- 
marne med nya obehag, hvilka åter besvära 
olika, efter hvarje persons individuella dis- 
Position och olika förhållanden. Ej under, .. 
att i dessa länder de fatala Mosquitos och 
deras omvexlingar lemna ett lika rikt tal- 
ämne som vanligtvis väderleken, och att 
det om morgonen är en vanlig fråga huru 
man om nåtten funnit Zancudos? hvad 
lugn man. denna dag må kunna hoppas 
af Mosquitos? o. s. Vv. 

De lysande färger, som utmärka större 
delén af Syd-Amerikas Insekter, saknas 
icke 'ens hos dessa mygg. De flesta af 
egentligen dithörande arter äro azurblålt 
glänsande, och tecknade än med' guld, än 
med silfverpunkter, samt deras fötter of- 
tast med hvita ringar. Äfven vingarne skif- 

K. V. A. Ärsb, 1822. 22 
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ta i blott eller grönt. Att nogare bestäms 
ma alla der förekommande olika arter, är 
ett vidsträckt fält för en Entomolog3s un= 
dersökningar på stället. Endast på Magda- 
lena-floden och Guayaquil anmärkte Hum- 
BoLpT fem ganska lätt bestämbara arter 
af Culex-slägtet C(Zancudos), dem han be- 
skrifvit och kallat: Culex cyanopennis, li- 
neatus, ferox, chloropterus och macula- 
zus. Liksom bos europeiska species äro 
hanarne utmärkte medelst fjunformiga an- 
tenner . samt mera sällsynte, och endast 
honorna äro genom sina stygn så besvär- 
liga. Då en hvar af dem lägger flera hun- 
drade ägg, låter deras utomordentliga för- 
ökning lätt förklara sig. | je 

"Den som icke berest Södra Amerikas 
större floder, t; ex. Orinoko: eller Magda- 
lena-floden, kan, enligt Humzorpts yttran-' 
de, aldrig göra sig begrepp om dessa In- 
sekters oberäkneliga myckenhet och det 
olideliga obehag desamma hvarje ögonblick 
förorsaka. Man må väpna sig mot be- 
stämda plågor, man må ega aldrig så stort 
intresse för undersökningen af något före- 
mål, man drages oupphörligen derifrån af 
dessa Mosquitos, Zancudos, Jensen och 
Tempraneros, som nedslå i skaror på an- 
sigte »och händer, med sina nålformiga 
snyten genomstinga klädernå, eller så snart 
man vill tala, flyga i mun och näsa, och 
sålunda förorsaka ett beständigt nysande 
och hostande. I de trakter; der de ym- 
nigast äro hemma, synes den nedre luf- 
ten, till en höjd af 15 eller 20 fot från 
marken; vara uppfylld liksom med en 
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- rök af dessa giftiga Insekter; och om man 
ställer sig på ett mörkare ställe, t. ex. i 
någon” af de vid Katarakterna befintliga 
grottor, och derifrån ser åt den af” solen 
bestrålade öppningen, så synas moln af 
Mosquitos, som omvexla mer eller mindre, 
täta, i den mån dessa djur genom sina 
tackimässiga rörelser antingen samlas eller 
skingra sig.—En gammal Missionair, som 
sade sig hafva tillbragt ?hela tjugn Mosqui- 
tos-åren? i Amerika, gjorde HumBorpTt upp- 
märksam på utseendet af sina fötter och - 
ben, hvilka, genom de efter Mosquitos- 
stygn qvarblifna mörka fläckar, voro så 

» tigrerade, att man endast med möda kun- 
de' upptäcka någon skymt af deras ur- 
sprungliga ljusare färg. " 

Ej endast främlingar, äfven de inföd- 
de, de må för öfrigt vara Hvita, Mulat- 
ter, Negrer eller Indianer, äro blottställde 
för det lidande dessa små men ,oblidkeli- 
ga furier förorsaka. Endast de verknine 
gar, som af dem frambringas, äro något 
olika hos olika Mennisko-klasser. Samma 
giftiga retning, uppväckt i huden på en 
kopparfärgad Indian eller i den af en Eu- 
rope, förorsakar hos den förre ingen svull- 
nad, men” hos den sednare hårda och af 
häftig inflammation åtföljda kulor, som 
flere dagar äro smärtande. Dock visa äf- 
ven de förra nogsamt huru mycket de af 
dessa djur äro besvärade. Otomaquerne 
ett bland de mest barbariska folkslag, 
känna bruket af myggflor, dem de bere= 
da af Palmfibrer. I Higuerote pläga de 
olycklige invånarne om natten nedmylla' 
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sig tre eller fyra tum djupt i sanden, och 
lemna endast hufvudet uppe, betäckt med 
etl kläde. Indianerne vid öfra Orinoko, 
och vid. Cassiquiare, hafva små kamrar 
utan fönster, så kallade /ornitos, i hvilka 
man inkryper genom en ganska låg öpp- 

ning, som igentäppes sedan myggen ge- 
nom rökning blifvit utdrifven. -Men sä- 
kerheten för deras anfall måste då. allt 
för dyrt betalas med en olideligen varm 

. och qvalmig luft. Det är visserligen icke 
någon egen organisation i Indianernas in - 
tegumenter, söm gör att stygn af Mosqui- 
tos hos dem 'hafva lindrigare följder än 
bos Européer; orsaken härtill ligger i en 
större nervös retlighet i de sednares hud. 
Denna retlighet befordras ännu mera ge- 
nom varma kläder, genom spirituösa dryce- 
ker, och, såsom erfarenheten lärt, genom 
allt för ofta förnyade kalla bad; emedan 
dessa väl göra de redan erhållna stygnen 
mindre smärtande, men deremot öka ret- 
ligheten för de följande. Men ej nog med 
den directa plåga dessa Insekter förorsaka; 
de synas äfven indirect medföra skadliga 
inflytelser, om också ej derigenom att de 
skämma luften , hvilket man synes böjd 
att tro, åtminstone genom den benägen- 
het”att af Miasmer lättare angripas, som 
uppkommer i följd af det lidande de för- 
orsaka. Ty då man: flere månader dag 
och natt varit utsatt för det qval de åstad- 
komma, uppstå, genom hudens beständi- 
ga retning, slutligen feberrörelser. Man 
hörjar förlora matlusten och lida af oord- 
ningar i magen; hudens tillstånd ger an-. 
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ledning till en pmnig svelt; man kan. ej 
släcka en olidlig törst, och en beständig 
stegrad ötålighet verkar, 1 synnerhet hos 
personer af svagare övvretilnd nd en ned- 
slagenhet, som mycket lättar verkningarne 
af de sjukdomsorsaker , som i dessa län- 
der äro nog många. Under färderna på 
Sydamerikas floder är det således ej de 
vilda Indianerna, ej ormar, Jaguarer och 
Crocodiler man, nu mera egentligen fruk- 
tar, utan det är ”el sudur y la moscas? 

 — svetten och myggen. 
Humzorpt har äfven sökt beslämma, 

huru dessa Insekter äro utbredde i geo- 
graphiskt hänseende. Delta synes ej en- 
samt bero af Climatetls värma eller sko- 
garnas fuktighet och ogenomtränglighet, 
utan betydligen modificeras af åtskilliga 
localförhållanden. På de högre slätterna, 
som ligga 400 toiser öfver hafvet, t. ex. 
Cumana, Calabozo, 0. s. v., ser man ej 
mera mygg än i Europa; deremot synas 
de nästan plågsammast i Atlw&s och May- 
purés. Då dessa mosquiter, likt våra, utan 
tvifvel tillbringa sitt lar v-tilistånd i valt<, 
net, synes deras utbredning äfven deraf 
ganska mycket bero. Så har Humzoror 
-observeråt, alt vid stränderna af de flo- 
der, som vanligtvis sägas föra svart vat- 
ten (aquas 'negras), Ses Atabayo, Temi, 
Tuamini och" Bio negro, njuter man ett 
alldeles afvundsvärdt lugn. Dessa ström- 
mar flyta också genom täta skogar, men : 
Mosquitos synas, liksom Crocodiien, sky 
dessa svarta vattendrag, hvilka äro något 

kallare än de färglösa och i chemiskt bän- 
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seende från dem något skiljagtige. Hum- 
BOLDT anser sig tillika hafva funnit, "alt, 
då man färdas uppför Sydamerikas större 
floder, upptåckten af någon skara Zancu- 
dos hörande till ett nytt species, synes 
nästan alltid förebåda, att någon ny si- 
doflod tillstöter. 

Ju längre man lefvat i de af Mos- 
quitos hemsökta länder, ju mera blir man 
öfvertygad, att alla mot dem föreslagna 
medel äro olillräcklige. Indianerne smörja 
sig med Onojo, fin lera, eller fettet af 
sköldpaddor. ' Alla slags myggflor äro olid> 
liga, i anseende till den deraf ökade vär- 
men. Rökningar göra obetydlig lindring 
41 de länder, der dessa insekter äro talri- 
kast. En: starkare vind, helst om den til- 
lika beledsagas af regn, skingrar dem för 
någon tid; men alldravärst kännas deras 
stygn då ett åskväder -är i annalkande, 
och 1 synnerhet om dess electriska urladd- 
ningar icke åtföljas af något regn. Hum- 
BoLDT. bestyrker om Zancudo den anmärk- 
ning man trott sig göra vid våra mygg, 
att om densamma får ostörd suga sig mätt, 
stället ej svullnar eller ömmar. Men huru 
vida dessa insekter gjuta någon giftig vätska 
i såret, och om de slutligen åter uppsuga 
densamma, hvilket Humsorpt synes böjd 
att tro, är ännu alt anse såsom oafgjordt. 
Det sednare är. måhända mindre sanno- 
likt; äfvensom en sådan vätskas chemiska 
beskaffenhet ännu ligger alldeles utom vå- 
ra kunskapers område. 

Land- Enligt Kvar och von HaAssELnts an- 
Pagurer- märkningar öfver tvenne slags Pagurer (2) 
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C(Parasit-kräftor), som förekomma på Co- 
cos-öarne, föra dessa ett lefnadssätt allde- 

les olika vår nordiska Pagurus Bernhar- 
dus, som lefver på hafvets djup och högst 
sällan kommer till stränderna; hvaremot 
de förstnämde lefva på landet och undvi- 
ka hafvet, Chvilbet Bosc redan anmärkt 
om en annan amerikansk art). Paguri på 
Cocos-öarne företaga ej allenast vandrin- 
gar in i skogarne,' utan till och med klät- > 
tra upp på stammarna af träden, förmod- 
ligen för att röfva ägg och ungar utur 
fogel-bon ").. Då nämde resande under - 
sina jagter sammanlagt de skjutne foglar- 
ne i små högar, infunno sig snart dessa 
"kräftor i myckenhet, att på dem wvisa sin 
roflystnad. Dessa båda Pagurer, samt en 
annan krabba, Ocypode cerathopthalma, 
som likaledes icke går i vattnet, utan med 
förundransvärd hastighet springer orh kring 
stränderna, syntes på Cocos<öarne alldeles 

"rensa stranden från de ämnen hafvet van- 
ligen uppkastar. 

> De till utseende och lukt lika obhe- Julus 
hagliga Juli (Tusenben), hafva väl re-commur 
dan af DE Grer och Larnmoue till eu OE" 
del blifvit” ganska noggrant observerade; 
likväl finnas äfven bland dem hos: olika 

arter olika förhållanden, lwilket äfven 

synes auf SaAvis anmärkningar vid en i 

Italien allmän, ehuru obestämd, art, kal- 
lad Julus con:munis FF), Dess organisation 

4y-I88 1923, 1. Pp. 4 4 
+) Opusecoli scient, di Bologna V. Nuovo Gior- 

nale de Letterati. Pisa 1523. N:o 3; 
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och fortplantningssätt afvika i flere afsc- 
enden från de iakttagelser vi af LATREILLE 
ega rörande Polydesmus complanatus. Äg- 
gen hos nämde Julus finnas i oräknelig 
mängd och intaga hela längden äf modrens 
kropp. Ur äggen framkommer först ett 
njurformigt ämne, nemligen det unga dju- 
ret hoprulladt inom en hinna, hvarutur 
det om en eller annan dag frambryter. 
Fotparens antal är då något öfver 123 
deras tillväxt synes ske från ändan af dju- 
rets kropp. De först framkomne ungar- 
ne förtära till en del de ännu ej fullkom- 
ligen framkläckte. Ögonen utgöra i bör- 
jan endast ett agregat af 7 korn, hvilkas 
antal likväl sedermera ökes. Om dagen 
ligga dessa djur stilla, och äro endastom 
natten i activitet. De synas ömsa skinn 
ungefär en gång i månaden, hvarvid hu- 
den spricker på hufvudet, och djuret, ut- 
krupet ur: denna öppning, börjar med att 
förtära den gamla hinnan. Först om tven- 
ne'år synes den hud-ömsning ega rum då 
djuret framkommer tullbildadt och med 
fortplantnings förmåga. De Juli Savi så 
noggrannt observerat, behöfde till deras 
fullkomliga utveckling ej mindre än 26 
månader och 10 dygn; i sanning en lång 
barndom för ett så litet djur, som äfven 
i-detta afseende eger mera gemenskap med 
Crustaceerne än med Insekterna. -Enligt 
Burrons regel om förhållandet mellan ett 
djurs tillvext och längden för dess lifstid, 
skulle dessa Juli anses kunna lefva öfver 
15 år; och stundom förekomma de 'verk- 
ligen af en storlek, som åtminstone utvi- 
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sar, att de ganska betydligen vuxit efter 
den tid då de -ernått sin procreations för- 
måga. Liksom Crustaceerna visa äfven 
Juli en reproduction af fötter och anten- 
ner, likväl endast sedan djuret utvuxit. 
Luftrörens öppningar äro belägne vid yt- 
tre sidan af hvarje fotpars fäste. Om en 
Julus angripes, hoprullar han sig och spri- 
der en ganska obehaglig lukt. Denna upp- 
kommer af en gul saft, som då utsipprar 
ur små punctformiga öppningar, i en rad 
på hvarje sida af: kroppen, och dem man 
fordom oriktigt trott vara luftrörssöppnin= 
gar. Sjelfva saften har consistence af bom- 

- olja, en lukt som liknar Chlorin-gas, samt 
en högst skarp smak, som på tungan kän- 
nes liksom nålstygn;, på huden lemnar -. 
den brunröda -flåckar , som” ej kunna af- j 
tvättas; den förenar sig med vatten, men 
ännu bättre med spiritus, och färgar Lac- 
mus-paåpper rödt. | 

Fordom lemnade visserligen en CLERK, Spind- 
RozeseL m. fl., och sedermera WALKENAER, lar. 
ganska intressanta bidrag till kunskapen 
om Spindlärnas Naturalhistoria; men ised- 
nare tider, då forskningen af Insekternas 
lefnadssätt och förhållanden i sjelfva Na- 
turen onekligen kommit att något åsido- 
sättas för systematiska bearbetningar och 
Cabinetternas beständiga riktande med nya 
arter, har knappt någon Insektordning blif- 
vit så föga bearbetad som Arachnidernas, 
förnämligast emedan de ej kunnat lika väl 
och beqvämt conserveras och i Museerna 
uppställas. Nu, sedan man upptäckt, att 

” dessa djurs hastiga torkning öfver kol-eld 
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och iakttagande af vissa försigtighetsmått 
dervid, i betydlig mån afhjelpa berörde 
svårighet, kunna vi. hoppas, att äfven 
Arachnologien snart skall vinna samma if- 
riga bearbetning, som Entomologiens öfrige 
delar. Det är på detta medel Hanmss före- 
tag synes grunda sig, då han beskrifver 
och med colorerade figurer framställer så 
väl europeiska som exotiska Spindel-ar- 
ter ”). Bland de species, som i arbetets 
tvenne första häften finnas upptagne, äro 
likväl åtskilliga äfven förut afbildade af 
RoESsEL, PALISOT. O,. S. V. 

Entomo- För den egentliga Entomologen lem nar 
mö deremot 4:de delen af Germars Magazin ett 

"+ vidsträcktare fält till jeraförelser och ett 
ej obetydligt antal nya underrättelser F5). 
Utom en myck -uhet här beskrifna nya arter, 
både exotiska och europeiska, har Vetenska- 
pen blifvit riktad i synnerhet med mera sy- 
stematiska anordningar af flere hittills temli- 
gen försummade familjer och generay t. ex, 
Cicadariae här generiskt bestämde af GEr- 
MAR, samt Årterna af Galleria (Bi-Fjäri- 

.. lar) af ZisKe, äfvensom åtskillige från Cur- 
,  culio utbrutna slägten, beskrifne af GErR- 

MAR, O. SS Vv. Man finner här dessutom 
åtskilliga underrättelser rörande sednare 

: årens entomologiska Litteratur. = — 
Insekter Bland annat uppgifves här äfven, att 
tkoktop qvinna, som längre tid varit oroad af 

pen. : 

::) Monographie der Spinnen, von Dr. C. W. 
Hann 1, 2. Heft. Närnberg 1820 — 1821. 

++) Magazin der Entomologie, herausgegeben'von 
E. F. Germar und J. L. T. F. ZiscKEN, ge> 
nannt Sommer. IV Band. Halle 1921. 8:0. 
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åtskilliga hysteriska plågor, genom en do- 
sis ef Tartarus stibiatus blifvit befriad från 
tvenne Meéloé proscarabeus , af hvilka den 
ena, enligt hennes berättelse; ännu varit 
lefvande 7). Å i 

Hvad de nyare egentligen entomogra- Entom- 
"phiska skrifter angår, som här äro att logisk 
anmäla, torde vara nog att för Entomo- tur. 
loger nämna endast deras titlar, beled- 

sagade -med en eller annan anmärkning ?"). 

) Ganska anmärkningsvärd synes äfven CHABrRI- 
ERs här införde uppgift, att blommorna af 
den 'välluktande Oenothera tetraptera ega. 
er så hög grad af retlighet och så stark con- 
tractionsförmåga, att desamma retade af.Sphin- 
gers långa sugrör, så häftigt sammandraga 
sig , att de vid tungan qvarhålla äfven större 
arter, såsom Sphinx Convolvuli, Ligustri, Cy- 

”parissias, m. fl,, som endast med mycken 
möda kunna lösslita sig. ÖCnwaAprier säger sig 
hafva anmärkt, att en Sphinx Euphorbiz, 
som om aftonen på detta sätt sågs fängslad, 
följande morgonen träffades död vid blomman, 
1. c. pag. 403. k 

+) Histoire naturelle et Tconographie des Inse- 
etes coleopteres d'Europe, par M. M. La- 
TREILLE et DeJÉANn. 1:e Livraisson. Paris 1822. 
Detta i ganska stor scala företagna arbete, 
framställer i första häftet generella anmärk- 
ningar öfvér Coleoptrernes mundelar, deras 
anatomie, metamorphoser , olika utbredning 
öfver jordytan m. m., vidare character för 
första Familjen, Carnivora, uppställning afdess 
talrika genera, samt beskrifningar och figurer 
öfver Cicindela-slägtets europeiska arter, (20 
till antalet), samt dessutom åtskilliga obser- 
vationer rörande de till denna familj hänför- 
da insekter. | 

Histoire naturelle des Lepidopterds on 
Papillons de France, par M. J. Gopart. Ou- 
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Helminthologie. ; 

Waje: On det år från år blir allt mera svårt 
lia att på landet uppleta nya och förut all- 

deles okända djurformer, så lemnar hafvet 

vrage bast sur la methode»-de M. LATREILLE; 
avec figures de chaque espece, dessinées et 
coloriges d'apres nature par M. P. DUMEnIL. 
8:o (Tome IV), 

Entomographia Imperii Russici, auctori- 
tate Societatis Cexsaree Mosquensis Nature ” 
Scrutatorum eollecta et in lucem edita , auctore 
GorttnELF FiscnerR. Vol. I; cum 26 tabulis 

&neis. Mosque 1820 — 1822. 4:0 
Genera Insectorum systematice exposita 

et analysi iconographica instructa, auctore 
GoTtTtuELF FiscnerRr. Vol. I. Genera Coleopte- 
rorum (Mosque 1821. 4:0, p- 104). 

ÅA.” Anrensiu Fauna Insectorum Europe 
Fasc. IV et V. 

J. W. Meices: Systematische Beschrei- 
bung der bekannten Europzischen zweifläge- 

, ligen Insektenz [UI:r Theil. mit 1it Kupf. 
Hamm 1822. :8:o — Innehåller Familjerna: 
JEmpidize, 'Tachydromize, Inflate, Stratiomy- 
de, och .Syrphici. 

Entomologixz Brasilianz specimen, dedit 
Fr. Kiuvc. — Nova Act. Acad. Nat. curios. 
X, pag. 277. — (16 Arter af slägtet Agra, 
samt tvenne derifrån utbrutna nya genera, 
Colophena och Ophionea, - utom ctt anhat 
kalladt Ctenostoma, till hvilket Collyris for- 
micaria Farr. hänföres. Vidare 27 Brasili- 
anska Arter af slägtet Mutilla. 

. Trachyderes , insecti genus, ulterius exa- 
minatum et auctum sex novis speciebus de- 
scriptis a C. P. TuunBErG. — Memoires de 
PAcad. Imp, des Scienses de S:t Petersbourg. 
Tom. XIII. (1822, p. 303.) c. fig. 

Species nov&e insectorum e Rutele genere 
descriptz, auctore C. P. Tnaussere. Mem. de 
PAcad. de S:t Petersbourg., Tom, VIII p 305. 
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ännu ett så mycket rikare förråd till så- 
dana upptäckter. Bland dem som under 
förra året blifvit gjorda, utmärker sig det 
af" Roranbo beskrilna besynnerliga djuret 

" Bonerua ").  Sysselsatt att vid den lilla 
ön Åsinara på ett grundare och lugnt vat- 
ten söka Mollusker och Annellider, blef 
denne naturforskare på åtskilliga ställen 
af hafsbotten varse ett slags ovanligt bil- 
dade gröna strängar, liknande någon tång 
eller annan sjöväxt, men hvilka vid hans 
försök att upptaga dem, hastigt drogo sig 

- undan, och ofta alldeles försvunno under 
"stenarna. Det lyckades honom ändtligen 

Ichneumonidea Insecta Hymenoptera , il- 
lustracta a C. P. TaUnBErG, samma Handl. 
pag. 249. 4 

» Monographia 'Ichneumonum Pedemonta- 
ne regionis, auctore J. L. C. GRAVENHOLST. — 
Memoria della R. Acad. di Torino, 1820. 

Observations sur ailes des Hymenoptéres, 
par M. Jurise. Mem. d. Acad. di'Torino. 1820. 

A. D. Hummer: Essais entomologiques, 
N:o 1. quelques observations sur la Blatte 
Germanique. S:t Petersbourg 1821. N:o 2 Sur 
les Insectes de Saint-Petersbourg pendant P'été 
1822. Petersbourg 1822, 8:0. . ? 

Monographie der Ameisenkäfer, Scydmea- 
nus Larr., bearbeitet von C. W. T. MÖLLER 
und G. Kunze. Schriften der naturforschen- 
den Gesellschaft zu Leipzig 1:r Band. 1822. 4:0. 

Nova Dipterorum genera offert iconibns- 
que illustrat C. RB. G. Wiepemaws.  Kilie, 

1820. 4:0. i 
C. R. G. Wirpbemansi Diptera exotica 

Pars I. Tab. en. 2. Kilie. 1821. 8:0. : 
;”) BrLansvioneE Journ., de Physique. 1822, Juil- 

let päg. 49. 
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att uppfånga några och nu förekommo de 
honom nästan som grenar af någon högst 
retlig växt. Sedan han undanlyftat en 
större sten, upptäckte han först deras för= 
menta egentliga rot eller fäste, men äfven 
att det var ett verkligt djur, hvaraf des= 
sa vextlika strängar endast utgjorde ett 
slags långa svansfenor. 'Sjelfva djuret eger 
en cylindrisk med fina ringar försedd kropp; 
hvilken, liksom blödigelns, utsträcker och- 
sammandrager sig, + synnerhet ega stjert- 
fenorna denna egenskap i hög grad, och 
lösryckas äfven lätt från kroppen, utan 
att djuret synes märkligt lida deraf. He- 
la djuret har en stark grön färg, som ej 
litet bidrager till dess vegetabiliska utse- 
ende, och afsöndrar så ymnigt en grön 
muscus, att, då ett eller annat af dessa 
djur händelsevis blifvit lagdti samma glas- 
kärl med andra Mollusker, hade ej allenast 
den sprit, hvari de förvarades utan äfven 
de i samma glas befintlige djur, antagit 
samma gröna färg, Djurets sätt att sim- 
ma liknar Blodigelns. RorAnno har: efter 
ett: tillräckligt antal friska och Iefvande 
exemplar, äfven: beskrifvit och aftecknat 
dess. inre organisation. Detta nya slägte 
hör till. Echinodermernas ordning, och 
innefattar redan tvenne arter, nemligen 
Bonellia viridis och Bon. fuliginosa, 

I en af CARENA nyligen utgifven Mo- 
nographie öfver de blodiglar, som före- ' 
komma i trakten af Piemont, upptagas ej 
mindre än 10 Arter, verkligen hörande 
till detta slägte "). Bland dem äro 5 nya; 

”) Isis 1822, XIL p. 1330. 
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hvarje art är afbildad, och olikheterna i 
L d å se . 

munnens- constructior , äfvensom 1 deras : 

lefnadssätt anmaärkt. De äro: 1 Hirudo me- 
dieinalis Linn. 2 Hs provineialis CARENA, 
hvilken likväl ej förekommer vid Piemont 
men är den enda som i Medicin nyttjas 
Y Turin och södrå Piemont, och till det- 
ta ändamål förskrifves från Provence. I 
Norra Piemont och i Pisa användes dere- 
mot H. medicinalis. 3 H. Verbana CARENA 
4. H. sanguisuga Linn., 5H. vulgaris Mänr., 
”Coctoculata Linn.) 6 H. atomaria CARENA, 
7 H. complanata Linn. Mäuri., 3 H. Ce- 
phalotes Car., 9 H. bioculata Märr., (stag= 
nalis Linn.) 10 H. trioculata CARENA. 

För att upptäcka ögonen på de först- 
nämde 4 arterna, måste man afskära huf- 
vudet, öppna det inunder och lägga det 
på ett glas. Huruvida dessa svarta punk= 
ter -äro verkliga ögon, lemnar äfven CARE- 
SA. oafgjordt; likväl äro de organer, och 
ej blott fläckar. Författaren tror icke; att 
Blodigelns ändar fastsuga sig genom upp- 
kommet lIufttomt rum, utan endast me- 
delst ytans adhesion, emedan, om man 
upplyfter en del af sjelfva mynningen el- 
ler hälen, det öfriga blir ännu fastsittan- 
de. Afskär-man bitar af blodigeln, så lä- 
kas såren snart nog, och djuret lefver 
ännu länge, äfven utan hufvud och stjert, 
Kkväl reproduceras det afskurna uldrig.— 
Enligt CanresAs observationer frambringa 
H. vulgaris och alomaria ägg; men H, ce- 

- phalota, vivipara och trioculata. föda lef-- 
vande ungar 7). 

”) Monographie du genre Hirudo, ou descrip- 
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Nya- Den upptäcktsresa kring Jordklotet 
Mollu" som åren 1815—1818 verkstäldes under 
Annelli-OTTO VON KorTtzEBUES anförande, har rik- 
der &C. tat vår kunskap med ett betydligt antal 

| nya eller förut mindre kända Naturalster, 

hvilkas noggrannare utredning och beskrif- 
ning ännu sysselsätter de naturförskare; 
som på nämde resa voro följaktige. Bland 
dessa föremål utmärka sig åtskilliga hafs- 
djur af de lägre klasserna, dem CHAmIsso 
och EvysEnHARDT sökt att framställa i figu- 
rer "); hvilket, hvad dessa slags djur 
-vidkommer, är så mycket angelägnare, som 
konsten endast ganska ofullständigt fårmår 
att bibehålla dem vid deras naturliga ut- 
seende, och äfven den utförligaste beskrif- 
ning ej kan ensam gifva något tydligt be- 

. grepp om deras besynnerliga form: och. 
organisation. Det torde här vara nog, 
att endast gifva anvisning på förekom- 
mande nya arter, nemligen: Pterotrachea 
Cuvierii, Eolidia annulicornis, Nereis he- 
teropoda, Hirudo : vittata, Sternaspis ele- 
gans. .Holothuria Radachensis, H. brunnea, 
och Hol. maculata, bland hvilka den sist- 
nämde är en utmärkt art af hela tre fots 
längd och deröfver, samt omkring en tums 

diame- 

tion des especes des -sangsues qui se trouvent 
ou qui sont en usage en Piemont; avec des 
observations sur Ja generation et sur dau- 
tres points de Phistoire naturelle de quel- 
ques unes de ces €speces. Par le prof. Hy- 
ACINTHE CARENA. Avec figures dessindes et 
coloriges d'aprés nature. (Turine). 

”) Nov. Act, Acad. Nat. Cur. Tom. X: pag.343 
"Tab. 24—31. ER 

” 
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diameter; således alldeles ormformig och 
med masklik, krälande rörelse. 

Dessa trenne Holothurier, jemte flere 
andra, äro i Indien en betydlig  handels- 
vara. - Torkade och rökte utgöra de nem- 
ligen en rätt; i synnerhet begärlig för Chi- 
nesérne, på samma sätt som deras ätbara 
Sval-bon och dylika såsom 'aphrodisiaca 
ansedde födoämnen: De måste kokas i 
tvenne dygn. Chineserne göra för deras 
fångst resor till kusterna af nya Guinea, 
Malayerna till Nya Holland, och andra 
Nationer hemtå dem från andra kuster. 

Ännu rikare är den af dessa författa- Rhizo- 
re beskrifna skörden af Medusa-artade djur »Cuyieriis 
hvilkas organisation och . Naturalhistoria : 
ännu erbjuda Naturforskaren så mycket att 

upptäcka och förklara. I synnerhet synes 
det bidrag intressant; som EYSENHARDT 
lemnat rörande Rhizostoma Cuvierii LAM. 
hvilken art förf. haft tillfälle att i mycken- 
het undersöka vid Cette i södra Frankrike, 
och hvaraf han gifvit ganska upplysande 
teckningar "). Dessa äro af så mycket 
större vigt, som dylika djurs kropp för 
en oerfaren presenterar nästan blott en 
gelé-lik massa, hvilken äfven under mi- 
kroskopet synes såsom ett valtenklart li- 
quidum, uppfyldt af ett oändligt antal 
puncter, mer eller mindre tätt samman- 
ställda, och i fria luften: nästan alldeles 
smälter till vatten. I nämde Rhizostoma 

- $) Nova Act. Acad. Nat. Cur. Tom, X. p. 377: 

KV. A, Ärsb. 1822, RO 
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synes ej, minsta spår af Nerver eller Nerv- 
substans, ej heller visar den någon ytt- 
ring af känsla, och då den tillika saknar 
de slags tentakler i hattens omkrets, dem 
andra Meduser ega, synes den ej erhålla 
kunskap om andra i granskapet varande 
föremål. Intet tydligt spår af någon epi- 
dermis kan upptäckas; alla djurets kärl och 

» ihåligheter synas: vara s»blotta urgröpnin- 
gar i dess massa, och ingalunda beklädda 
med. någon -membran. Utom en slemhin- 
na, som åtföljer magen och respirations- 
hålen, märkes intet membranöst: på eller 
i hela djuret, allt synes endast som en ge- 
léaktig massa. 

Liksom hos många Cryptogamer bland 
vexterna "), så äfven hos denna Rhizo- 
stoma Coch hos Meduser i allmänhet,) vi- 
sar organisationen eh bestämd rigtning till 
fyratalet och dess multipler. Man finner 
hos Rhizostoma en enkel mage, som  lik- 
väl i sin structur redan visar nog analo- 
gle med det större antal af magar, som 
träffas hos andra slägten af Meduser, nem- 
ligen :4, 8, eller till och med 16 magar, 
(som hos Cyanaeay; vidare 4 andhål, 16 
kärlnät, 16 från centrum rakt utlöpande 
kärl, 8 obekanta kroppar på hattens rand, 
64 större och 16 mindre flikar på den- 
sämma, samt en fyrkantig stam, fyra 

FY Sex. Fröens sammansättning hos Tetradi- 
dyme, Equiseta, &c., tändernas antal på frö- 
kapslerna hos Musci, frökornen i Svampar. 
O. S. V. 
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hufvudkärl i densamma, och 4 par sug- 
armar. Men i dessa sugarmar hos Rhizo- 
stoma Chvilka ej låta jemföra sig med dem 
hos andra Meduser) är åter 'tretalet rå- 
dande, så att hvarje sugarm är trekantig, 
och delar sig nederst i trenne blad. 

När Rhizostoma vidröres, förorsakar 
den ett slags brännande, som upphör en= 
dast efter ofta förnyad tvättning, och dets 
ta phenomen kan äfven uppstå genom an- 
dra kroppar, som nyss varit 1 beröring 
med djuret. Någon syra synes härtill ej 
vara orsaken, emedan lackmuspapper ej 
det minsta rodnar deraf. Djurets irrita= 
bilitet är så stark, att afskurna stycken, 
förvarade i hafsvatten, äfven efter flere 
timmar visa yttringar af dess vanliga rö- 
relser, och kunna äfven sedan dessa af- 
stannat retas att förnya dem. 

EysewuaroT har äfven i åtskilliga af- Physa- 
seenden upplyst Naturhistorien af andra 
med Rhizostoma något beslägtade djur, 
nemligen Physalierna, eller så kallade Be- 
dewind-seglare 3; hvilkas organisation är ej 
mindre svår att fullständigt förklara 7). 

Hos genera Velella, Porpita och Phy- 
salia hafva Kvur och vAN HasserT upp- 
täckt generations-organerna; hos sistnämh- 
de slägte finnas de i de delar, som af 
alla Auctorer äro omnämnde ktåsom ten- 

» takler eller sugtrådars 

g 

5) Acta Nat. Curios. Tom, V. 

lia; 
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Samma Författare hafva anmärkt, alt 
Tiresit så kallade Mammaria adspersa en- 
dast är ägg af något djur bland Radi:- 
rierne "'). 

Byrosks Den ofvannämnde totala brist på ner= 
ma: ver 1 Medusernas organisation förklarar 

HumsoLrpts observation, att de för galva- 
niska stapeln ej Visa minsta ryckningar. 
Enligt Kvurs observationer gäller detsam- 
ma äfven om Pyrosomua. En af detta släg- 
tes arter, Pyrosoma atlanticum, spider 1 

vattnet ett sken af en till halfannan fots 
diameter. Man kan då föreställa sig hvil- 
ket utmärkt skådespel sig framter, när en 
hel här af sådana Pyrosomer under en 
mörk natt tåga förbi skeppet. Kur in-- 
tygar, att det ljus en, sådan här spridde; 
var så starkt och så vidsträckt, att man 
till ett djup af 15 fot kunde igenkänna 
de skeppet åtföljande fiskar ="'I. 

Ascidia. > Yet. Acad. i Bonn har i sina Hand- 
lingar = utgifvit Prof. Caruvs's fullständi- 
ga ritningar af Ascidiernas inre struetur, 
Chvaraf teckningar förut blifvit meddelade 
i MeckKeLs Deutsch. Archiv fär Physiologie). 
Förklaringen af åtskilliga organer afviker 
betydligen från den Cuvier och SAVIGNY 
föreslagit , emedan de sistnämnde ej så- 
som: Carus äfven observerat djurets spä- 
dare ålder och tilltagande. utveckling: 

Stjern- Samma Academie har i 10:de, delen 
aspisochaf sina handlingar utgifvit OTtTto's beskrit- 

+) Isis Re I Pp. 109 ec. | 
4). ScuwzEiGGErs Journal Band. 4, Häft. 3, p. 363. 
") Act, Nat, Cur. Tom, X, pag. 425: 
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ningar och figurer på tvenne af honomy;Sipho- 
upptäckta märkvärdiga genera af maskdjur ; ”255 
Sternaspis thalassemoides och Siphonosto- 
ma diplochaitus "), förut blott anförda 
i en föga tillgänglig brochure 557), 

"Bland de nyaste conchyologiska arbe- Tysk- 
ten "FY utmärker sig Preirrers Verk öfver Sn 
de i Hessen förekommande Land- och Vat- cbylier. 

ten-Sneckor +). Förf. har sjelf samlat 

9 

-") Acta Nat. Cur. X, p. 620. 
»4) Jemf. K. Vet. Acad: Arsberättelse för år 

1821, p. 245. q ; 
Ej mindre för Zoologer än Anatomer och 

för Ritare i allmänhet, förtjenar det sätt 
uppmärksamhet, hvarigenom i detta prakt- 
verk figurerna af Siphonostoma diplochai- 
tus äro framställde. De äro med vit färg 
aftryckte på svart papper, och färgorna se- 
dan en gouache påförde. Härigenom är det 
möjligt att uttrycka sådana hårbeklädningar, 
som äro ytterst fina och af hvit” eller ljus 
färg; äfvensom de finaste nery-förgreningar , 

> eller andra partier, som skulle vanställas af 
äfven den lättaste grvafstickels conturlinier. 

"4) Till dessa höra äfven följande afhändlingar: 
,< ÅA new and classical arrangement of the 
bivalve Shells of the Brittish Islands, by W. 
Tuzrtos. London 1822. 4. (med 20 colorerade 
plancher.) . Z 

Mya Priapus vel mentula marina Stel- 
leri, a Berghano Stelleri pictore delineata, 
a Stellero ipso descripta ac annotationibus 
quibusdam explicata a Tirzesto, Mem. de VA-. 
cad. de Sc, de S:t Petersbourg. Tome VIII. 

;J pag- 293. | 

T) Systematische Anordnung und Beschreibung 
deutscher Land- und Wassersehnecken, mit 
besondrer Räcksicht auf die bisher in Hessen 

[] 
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och observerat dessa djur, och figurerna 
äro med noggrannhet tecknade efter na- 
turen. Arternas»antal stiger till 1143; bland: 
dem äro ej många nya. Deäro fördelade 
i ar slägten och dessa ordnade efter. Cu- 
viers method. Äfven dessa djurs romm 
och första utveckling äro afbildäde enligt 
observationer hos en' och annan art. — 

För Svenska Naturforskare eger detta ar- 
bete ett serskildt intresse deraf, alt en 

stor del af de här beskrifna arter äfven 
förekomma i Skandinavien. 

Brasili- = Såsom ett bidrag till Conchyliernas 
ik Geographie bör äfven omnämnas en för- 

Conchy-teckning, som Prins MaAxmiuian af Neu- 
lier; wied lemnat öfver de Musslor och Snec- 

kor hän funnit på stränderna mellan Rio 
Janeiro och Tlheos ). 

HJ Om man i fordna tider nästan allde- 
ntesti- 5 s SA AR ; 
nal- les försummat undersökningen af de ma- 

maskar. skar, som finnas i lefvande djurs olika 

organer, så synes man under de sednare 

decennierna varit så mycket flitigare att 

godtgöra denna försummelse: och man näs 
stan häpnar öfver den oberäkneliga myc- 

kenhet af sådana djur, hvilkas tillvaro af 

de redan upptäcktas antal synes vara att 

förmoda, helst då man besinnar, att det 

knappt torde finnas någon fullkomligare 

gefundenen Arten. Ein Beitrag zur Natur- 
geschiete der Weichthiere. (Cassel 1822.4. 

med 8 Tab.). 
+) Reise in Brasilien. — Isis 1822, VII, p. 251. 

/ 
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djurart, som icke hyser någon egen inte- 
stinalmask, ofta flere, och att ej en gång 
de lägre organismerna, t, ex. Insekterna, 
äro derifrån frie. . Det är förnämligast i 
Wien som man på det utmärktaste 'sätt 
bearbetat denna. gren af Zoologien, och 
som ett medel till denna kunskap: tillvä- 
gabragt en samling af Intestinalmaskar, 
som är alldeles ensam: i sitt slag. Om den 
dervid använda möda och ifver kan man 
redan. öfvertyga sig af följande utdrag ut- 
ur förteckningen öfver några bland de tu- 
'sende djur, som under få år blifvit i Wien 
för detta ändamål undersökte, och af hvil- 
ken förteckning det märkliga resultat. er- 
hålles; att antalet af individer, som hyst 
iotestinalmaskar, utan undantag öfversti- 
ger. deras, som från dem varit befriade; 

Med Intesti- Fria från 
halmaskar 

; 

behäftade. Maskar. 

Tondaätlor änn r2905 1517 
Säekattor. ns ne DTS 318 
dIVAT veg. 0 Le ös 62 -9 
Kanghurer > . . 10 3 
Hjortar .. «ds IA på 
Stengetter (Gemsen 20 2 
Falco Buteo =. , 325 166 
Sölskrikor: +. :. ATA 241 
SSDarfvär . 4.6.) 1059 1490 
Europ. Skölpaddor 116 82 
Tomtormar . «+ 249 149, 
Vanliga Grodor =. 1290 320 
Löfgrodor (Rana ar- 

boreaf ”. . > 2776 1193 
Lacerta palustris « 957 gr 
Lophius piscatorius 44 2 0.5, Vs 
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Genom så flitiga undersökningar för 
uppspanandet af Intestinal- maskar har 
Wienska Museum här ej endast ernått en 
fullständighet som öfverträffar alla andra 

. i Europa, utan äfven kommit i tillfälle 
att rikta dem nästan alla med sina talrika 
dubbletter. Så ymniga tillgångar, samlade 
på ett ställe, hafva också åt flere Förfat- 
tare lemnat materialer till verkliga mä- 
sterverk öfver olika delar af nämhde djur- 
klass. Fill de nyaste äf dessa hör WersTt= 
rUMBs arbete: ?De Helminthibus acantho= 
cepbalis,? &c. 7) innehållande slägtet Eehi- 
norhynchus utförligen bearbetadt; beskrif- 
ningar öfver dithörande g0 arter, med” 
uppräkning af de djur, hvari en hvar blif- 
vit funnen, hvarje arts fullständiga Symno- 
nymie, samt dessa maskars anatomie och 
physiologie i det hela. 

WesTtrumB har likaledes upplyst den . 
inre beskaffenheten af Sitrongylus arma= 
tus ch G ” 

Paramé- Den gröna färg, som om sommaren 
oc stundom betäcker vattenytan på dammar 
cum, eller insjöar, och af allmänheten beteck= 

nas med uttrycket ”vattnet blommar,? ut-" 

”) De Helmintbibus acanthocephalis, commen- 
tatio historio-anatomica, adnexo. recensu ani- 
malium, in Musgzo Vindobonensi circa hel--: 
minthes dissectorum et -singularum specierum 
barum in illis repertarum.  Auctore A. H, L. 
WestrumB. Hannovere 1821, in föl; 835, cum 
3 Tab. xneis. 

+) Isis 1822. 6. p, 685, Tab. VI. 
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göres; som man nu känner; ej alltid af 
samrima ämne, utan härrör än af myriäder 
infåssionsdjur , än af små vattenalger 0. s, v. 
samt någon gång af trädens frömjöl, — 
Något analogt synes ock' stundom träffas 
på hafvets yta, och man torde: dervid på- 
minna. sig de' vidsträckta gula strimmor 
och ' fläckar, dem Scoreszy anmärkte. på 
Grönländska Hafvet, och som funios ibe- 
stå af otaliga små djur ”). CHAmisso har 
beskrifvit "och aftecknat ett infussions-djur, 
Pärämecium oceanicum', — grönt, genom- 
skinligt, för blotta ögat osynligt, — som, 
uti -oceanen åt Brasilien, uppfyllde långa 
sträckor af ett grönt oéh illaluktande vat- 

-ten, men likväl icke synes vara sjelfva or-. 
saken till detta phenomen, emedan i S:t 
Catharine sund vattnets färg och lukt fun- 
nits vara desamma, men dessa små djur 
deri alldeles saknades 5), 
ESR Cr 

") K. Vet. Acad, Årsberättelse år 1822, p. 212. 
2") Nov. Act. Acad. Nat. Cur. Tom. KX. Pp. 371, 

Tab, 33, fig. 4. a— d. 05 

Sådana under det förflutna året ut- 
komna Arbeten, som omfatta större eller 
mindre fält af Zoologien i allmän- 
het, kunna hår endast anmälas, enligt 

följande förteckning: 
- 

3 Histoire des moeurs et de Pinstinct des 
animaux, avec les distributions methodiques 
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et naturelles de toutes. leurs classes, par. J. 
J. Virer. Parvis 1823. 8:o. Tome 1, 2. 

Introduzione generale alla Zoologia, dell” 
. abate: Camillo Ranzani. Tom, I — III. Bologna 
1819, — 1822. (c. Tab, VII en) 

Abbildungen und Beschreibungen merkvär- 
diger naturgeschichtlicher Gegenstände, von 
J. Wozrr. Närnberg 4:o, — (Egentligen mera 
populairt. arbete; men många af figurerna 

. uppgifvas vara originaler.) 

Fauna Surinamensis, Pres. C. P. Tuus- 
BERG, Resp, G. D. Coruin. Upsalig 1822, 4:0. 

The Philosophy of Zoology or a general 
View of the Structure, Functions and Classi- 
fication of Animals. By Jozn FLEMMING. Lon»=' 
don 1822. 2, Volk 8:o. 
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Zootomie öch Comparativ 
Anatomie. 

P:; lika sätt som, enligt hvad förut blif-;Skelet- 
vit; anmärkt, den i Wien befintliga. rika pray 2 
Samling af Eölonoen, gifvit upphof till flösderniatg, 
re förträflliga liker öfver denna djur- 
klass, har äfven det, genom CuviErs otri= 
sorg, 1 Päris imrättade stora Museum af 

anatomiska preparater , fossila beni, 0,5. Ve 
erbjudit ämnen till flera vigtiga osteolo- 
giska arbeten, Bland sådana utmärker sig 
Panpers och ÅrTtons stora vetk öfver den 
Mammaliernas ordning,som innefattar Jet=- 

tarne bland Landdjuren, eller de så kal- 
lade Pachydermata "I. I 2:dra häftet; 
som nu utkommit, framställas skelett och 
carnier af Elephanter, af Mastodonten,-: 
Hippopotamus, amerikanska Täpiren, Suc 

c etbiopicus och babirussa ms. fl.; afteckna- 
de dels på Museum i Paris, dels i Spani= 
ens, Englands och Hollands samlingar, dem 
förlollarne för detta ändamål besökts 

Ännå mera grundadt på Parisiska Teck- 
Museums preepårater är Fr. Cuviers arbe- ingar 
te: Des dents des måmmiferes, concideé- Mam- 
rées comme Caäracteres 200ldgique', ? äms PR 
nadt att innehålla "Iithographiska figurer tand- 
öfver Mammaliernas olika tandbyggiad hos bygg: 

”) Die Skelette der Pachydermata, abgebildet, 
beschrieben und verglichen, von G, .Pakoen 
und E, dSALTon, ATK 182146 Tvär=folio, 
med 12 Tab.) 
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olika slägten. . Planen är att, REY dessa 
i systematisk ordning, Det utkomna för- 
sta häftet föreställer på 14 Tabeller tand- 
byggnaden hos Minnickany Orang-Outaug, . 
och flera olika slägten af Quadrumaner ; 

"till och med Galeopithecus. 
Anato- En utförlig beskrifning öfver anåto- 
mie af mien af kr i synnerhet af Phoca wvi- 

"tulina, har Urouik meddelat, och dertill 
- bifogat en allmän öfversigt äftdessa djurs 
systematiska fördelning =)... Författaren 
ordnar dem i tvenne afdelningar, af hvil- 
ka den förra innefattar egentlige Phocae. 
11species, den sednare den, som ega tyd- 
liga yttre öron (Otaria),; 3 arter, utom 
åtskilliga ännu obestämda. — Hufvudsaliga 
föremålet. för detta arbete är dock dessa 
djurs anatomie, som äfven ah fyr 

plancher upplyses. 
Anat, Enligt Kvurs och Häsier1s uppsleg 
observ. 
rörande eger. Procellaria capensis icke ett enda ben 
AToertr som innehåller luft; alla äro fullkomligen' 
me fyllda. Det oaktadt aflägsnar den sig gan- 

ska långt från fasta landet. Den simmar 
och dyker sällan, och i öfvenstämmelse 
dermed, finnes äfven dess hjerta icke så 

"trekantigt och nedtryckt som hos-Anas 
nigra och andra Sjöfoglars hvilka ofta och 

> länge hålla sig under vattnet ==). 
Ovaulig - Till andra besynnerligheter 1 Gökens 
beskaf- fonhet Naturhistoria , som än varit uppgifna, än 

+) Specimen anatomico-zoologicum de Blick; 
speciatim de Phoca vitulina. Pråes: N. C. de 
FREMERY , auct. W. UrRoniK. Trajecti ad Rhe- 
num 1822. 8:0 ce. Tab. IV &xneis. 

>) Isis 1522. 1, Pp. 108. 
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bestridda, hör äfven det: påståendet attaf Gös 3 
sjelfva insidan af dess mage vore beklädd SER 
med hår. Att så verkligen är, har man 

«väl! till en del icke” kunnat neka, men 
mat har än ansett denna hårbeklädning 
verkligen tillhöra gökmagens organisation, 
än åter förklarat densamma endast vara 
tillfällig, genom fastnade hår af de ludna , 
insekt-larver fogelni förtärt, och man har 
till styrka för denna 'mening anfört, att ej 
sällan äfven Gokar blifvit anatomiserade, 
hvilkas magar inuti funnits alldeles släta. 
Denna förklaring har i sednare tider blif- 
vit nästan allmänt antagen. Nyligen haf- 
va likväl Bretm och RicHtER , den sednare > 
med åberopande af noggrann anatomie, 
sökt å nyo ådagalägga, att nämnde hår- 
beklädning verkligen är en organisk egen- 
het , och ingalunda qvarlefvor af fastnade 
födoämnen. Det påstås nemligen, att, om 
så vore, håren skulle då finnas oredigt fä- 
stade, sammantrasslade, ej med rötter in- 
växte i sjelfva maghinnans organisation, 
samt genom sköljning kunna frånskiljas, 
hvaremot de, enligt nämnde Författare, 
finnas ganska redigt utväxta och af nästan 
lika längd, (omkring 3-liniers), så att de 
åt maghinnan gifva utseende af ett min- 
dre djurs pels, och sitta så fast, att de 
kunna upplyftas utan att lossna. Sjelfva 
det lager af magens hinna, hvari de äro 
fästade, är: till hälften genomskinligt och 
till sin textur mera liknande en körtelar- 
tad substans än en hinna. Härvid bifogas 
ännu den besynnerliga anmärkning, att 
det endast äro honorna, hvilkas magar ega 
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denna. inre - hårklädning, hanarnag., åter 
icke, hvaraf således motsatsen i olika För- 
fattares uppgifter och påstående vore för- 
klarad. ' Man har af denna omständighet 
äfven velat sluta, att nämnde alldeles ovan- 
liga organisation sannolikt torde ståll nå- 
got sammanhaug med; denna fogels ejamin- 
dre besynnerliga egenbet, att icke sjelf 
utkläcka sina ungar, utan åt andra foglar 
anförtro sina ägg ”'). 

Fiskars. Rörande fiskarnas anatomie är blott 
FOSS att anmäla de teckningar RosENTHAL utgif- 

vit öfver deras skeletter. De bifogade för- 
klaringarne följa icke den nyare Termino- 
logie , som OxÉn, Bosanus m. fl. antagit "=', 

Dessutom > förekomma endast några 
fragmentariska anmärkningar öfver åtskil- 
lige fiskars inre organisation, utur KUuHL 
och VAN HASsELTS bref, införde i Isis EE, 

DE Så mycket man än genom beskrilnin- 
anato- gär och teckningar sökt att framställa In- 
mie. sekternas mångfaldig a yttre former, så myc- 

ket saknas ännu i kunskapen om deras inre 
organisation och dess delars analogier med 
de större djurens. — Gaor har nyligen 
sökt bevisa, att Insekternas hittills så kal- 
lade gall-kärl ingalunda förtjena detta namn, 
och ej ens. äro kärl för någon -excretion, 
utan för absorbtionen. Hos fjäril-!arver, 
dem 'GzEpE förmått att svälja zinnober- 
blandadt vatten, (funnos vid öppnandet 

") Tsis 1823. 2, Pp. 222. 
A4) ROSENTHALS ichtbyonomische Tafeln. Berlin 

189074 
Akt) Isis 1822. VIII, p 893 och p. fl,st. 



; ; 359 

ifrågavarande kärl färgade häraf "). — Re- 
dan för några år sedan hade REncGEr äf- 
ven fästat uppmärksamhet så väl vid dessa 
kärl, som vid det ämne de innehålla, 
hvars chemiska förhållanden han funnit'så 
alldeles olika med någon gallas, att han 
förmodade detsamma snarare vara urin ""). 

NirtzscH har lemnat en utförlig beskrit- 
ning öfver inelfvorna hos den så kallade 
Bok-mahlen, Psocus pulsatorius. Det sy- 
nés måhända tvifvelaktigt hvilketdera vid 
denna undersökning förtjenar mesta upp- 
märksamhet, antingen rtesultatet eller sät- 
tet; nemligen det handlag 'och den skick- 
lighet som fordrats, för att på en så liten 
insekt framleta och utreda alla vigtigare 
orgåner och" kärl, åtminstone med den 
noggrannhet, som NitzscH här visat vara 

möjlig. Det är i sådant afseende intres- 
sant, att NitzscH äfven bifogat en uppgift 
på den method han nyttjar vid anatomi-' 
ska undersökningar af så små objecter "47. 

=) Nov. Acta Nat. Curios. X, pag. 327. 
25) Rengcen's Physiologisehe Untersuchungen 

tiber die thierische Haushältung der Inseeten. 
Täbingen 1817. 

”tYGEnMars Magazin der Fntomölogie. IV; p-246. 

Till den nyare Zootomiens Litteratur höra 
äfven följande arbeten: ; 

De l'organisation des animaux oå principes 
d'anatomie ecomparée, par M. H. DucrotAv or 
Branvicre, Tome I. Paris 1822. 8:0 

Observationes circa superficiem animalium in- 
ternam, quas programmatis litulo offert ArvMeEc- 
KEEL. Berne 1822, 8 Tab. 1; 

De aure et auditu hominis et animalium. P. 1, 
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Physiologie. 
OM Broirsn har anfört en ovanlig Casus. om 

Synen. ögats känslolöshet. för intrycket af vissa 
färger, eller åtminstone om oförmåga att 
urskilja dem, hos en yngling i hvars ögon 
för öfrigt ingen. sjuklighet eller ens något 
anlag dertill kunde upptäckas. Enligt ofta 
förnyade försök, var nemligen — utomhvitt 
och svart. — gult den enda' färg han be- 
stämt. och säkert kunde åtskilja, alla an- 
dra färger förde han under 3 Classer, af 

. hvilka den första innefattade ' rödt. och 
brunt; den andra blått, rödt och purpur; 
den tredje grönt och orange. Endast des- 
sa Classer förmådde han att skilja, men 
de särskildta färgerna förblandade han be- 
ständigt, nemligen rödt med brunt, oran- 
ge med grönt, grönt med orange, blått 
med rödt, indigo och violett med purpur. 
Regnbågens färger och månans, syntes ho- 
nom enahanda , han | såg nemligen endast 
tvenne, dem han kallade blått och :gult. 

- Om 

auct. WEeBer — Lipsie 1821. — Jemte Syden 
af HusceKrE gjorde anmärkningar i Isis 1822.3. p. 339. 

Specimen zoologicum, sistens. observationes, 
presertim. osteologicas, de Casuario Novze Hol- 
landie. Przes. N. C. pe FrEmery, auct. P. J. J. 
DE FrEmERY, 'Trajecti ad Rhenum 1819. 8. c. 

Tab. &Xnea. 
Öfver Kräftans ådersystem har en anonym 

Författare framställt åtskilliga anmärkningar, som 
afvika från Cuviers och Suckxows åsigter. ' Isis 
1920. 11, p. 1230. 

» > Utdrag ur Leos Dissert. de structura Lum- 
brici terrestris. Isis 1822. IV, p. 492, Tab, 4. 
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Om det enä ögat blundade, var förhållans 
det dock detsamma. — Brewzeter har sökt 
förklara denna anomalie; endast genom 
antagande af en mindre retlighet i retinan 
hos denna person; samt en minskad förs 
måga att mottaga intryck af vissa ljusstrås" 
lar, utan att synförmågan i öfrigt vore 
försvagad. ; ; 
De svårigheter, som synas möta vid 
den vanligen antagna theorien för synen; 
hafva föranledt Josern ReavEr till flera förs 

sök, af hvilka han tror sig hafva funnit; 
att synbilden icke erhålles :omvänd, och 
att den till och med icke framstår målad 
på vår retina. Han omnämner, bland an= 
dra -ånmärkningar,' ett barn om 10 år; 
med utmärkt fattningsförmåga, som efter ' 
en på detsamma förrättad Starr-operation; 
vid tillfrågan huru det såg objecterna? 
svarade, att det såg dem så, som det känz 
de dem, med förmodan att de vore helt ; 
nära intill dess öga ”). KR 

Öfver de förändringar; som föregå i Om förs 
”äggets ämnen under kläckningstiden, har Kg 
Pzout meddelat följande iakttågelser. Ny- Bets be- 
värpta äggs specifica tyngd varierar mel- "fd 
lan 1080 och 1090: Deremoöt blifva ägg, 
som länge förvaras, sqecifice lättare, emes 
dan luften intager rummet efter en por- 
tion vatten, som småningom afdunstar. : 
Ett ägg, som på vanligt sätt blifvit för= . 
varadt i 2:ne år; fanns hafva förlorat två 
tredjedelar af sin vigt. För bestämmans 

- y - ' 

") Annals of Philos. Vol. XV, p. 260: 
EN, Av Ärsb, 18224 24 
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det af den relativa vigten af äggets gula, 
hvita och skal, koktes ägg +i destilleradt 
vatten, och de olika ämnena vägdes, ännu 
våta. Medeltalet af 10 försök gaf för ska- 
let' 106,9, för hvitan 604,2, för gulan- 288,9, 
efter förutsättning, att hvarje ägg ansågs 
väga 1000 gran, och derefter gjord redu- 
etion af alla äggens vigt. — Prouts obser- 
vationer öfver äggets förhållande, under 
första, andra och tredje veckan af kläck- 
hingstiden, synas i synnerhet lemna den 
upplysning: 1:0) att ett ägg, som af mo- 
dren betäckes, förlorar omkring I af sin 
vigt, eller nära 8 gånger så mycket, som 
det eljest under samma tid skulle hafva 
förlorat.—= 2:0) Att i de första af dessa 
perioder något ombyte synes ega rum 
mellaii hvitans och gulans beståndsdelar, . 
så att en del af gulans oljaktiga ämne 
blandas med en del af ägghvitans, som 
deraf synes förvandlad till en nästan grädd- 
lik vätska, och att en "del af hvitans vat- 
tenhaltiga beståndsdelar deremot blanda 
sig med gulan, som synes tilltaga i stor- 
lek.—3:0) Att deremot i den mån kläck- 
nings-processen framskrider, synas de salt- 
och vattenaktiga ämnena åter skilja sig från 
gulan; som i sammma mån minkas och till 
och med blir mindre än förut; samt att i 
sista veckan äfven största delen af phos- 
ee lemnar gulan; och återfinnes i kyck- 
lingen, der den såsom phosphörs yra bör- 
jar att med kalkjorden bilda skelettet; 
hvilken kalkjord Comkring 3 gran) ej kan 
upptäckas i ett färskt ägg, utan först un- 
der utvecklings-processen på ett ännu oför- 
klarligt sätt synes uppkomma, 
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> Hvcis observationer på rommen eller Utvceek- 
äggen af en Vatten-snecka, Limnzeus stagna- ling ef 
lis, innehålla hufvudsakligen följande: De kors 
första dagarne äro äggen alldeles genomskins 288: : 
liga, blott ett öfvadt öga upptäcker, vans j 
ligen ofvanför medelpunkten; en ljusgul 
prick, som några dagar synes oörörlig; 
men sedan flyttar sig mot midten af ägs 
get, och börjar att ganska tydligen väida 
sig kring sin axel. Fostret tilltager nu has 
stigt i storlek; derjemte ökes hastigheten 
af dess rotation; ända till 40 gånger och 
deröfver- i minuten, hvarvid det stundom 
gör en liten cirkelrörelse inori ägget, ehus 
ru ganska långsamt. Efter hand rmärkas 
äfven åtskilliga rörelser hos sjelfva fostret; 
det synes småningom draga sig mera i 
längden, och snart nog skönjas dess Snecks 
vridningar. Så snart dessa äro bestämda 
och för blotta "ögat synbara; upphör rötäs 
tionen; men i samma mån stadga sig de 
inre, nu tilltagande organers rörelser, i 
synnerhet circulations-systemets. Derefter 
märkes likaledes rörelse i de till födans 
mottagande och beredning bestämda orga- 
ner. Det lilla djuret framsticker nu oftä 
hufvudet och en del af kroppen utom ska= 
let; men drager sig åter in i sitt genorh- 
skinliga hus, Inom 2 dygn arbetar det 
”4g slutligen genom ägget och rommhirs 
ban och visar fri rörelse i vattnet ). 

= 

ÖnevAruieR har upptäckt; att askan åf Jödin 
ägghylsorna t)W Bläckfisken CSepia) innes kos 

") Isis 1822. 
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Monu- håller hydrionsurt Natron "). - Sjelfva dju- 
sker. pet torde således äfven innehålla Jo- 

din, helst Virey redan yttrat den förmo- 
dan, att Purpursneckan och andra Mollu- 
sker hafva att tacka Jodin för deras ofta 
i violett stötande färg, och de till en del 
lefva af jodinhaltiga tångarter ""). En sär- 
deles uppmärksamhet synes således Helix 
janthina förtjena, hvilken ej allenast -sjelf 
är af en skön jodinblå färg, utan då den 

' vidröres, utgjuter en tjock vätska, som 
synes ega en jodin-upplösnings både färg 

- och smak. | 
Omai- Till styrka för den ännu ömsom bes 
gre or- stridda, ömsom försvarade satsen, att bland 
Sie. de lägre organismerna ett djur verkligen 
upp: kan öfvergå till vext, och vexten till djur, 
komst É 

0. 8, V. | 4 ; 
ne. Det må tillåtas att här till andras 

bepröfvande antöra följande af WiEGMANN 
framställde phenomen "==, 

Först ett sätt, att latteligen erhålla 
Entoniostraceer. På 3 lod präparerade 

hafva åtskilliga iakttagelser blifvit uppgif : 

hvita eller röda Coraller, (Madrepora ocu= 
lata eller Isis nobilis) gjutes 6 unce der 
stilleradt vatten; blandningen ställes, i ett ' 
något större glas; för solen, och omröres 
dagligen. Efter 14 dagar afhälles den tun« 
na vätskan från sedimentet och exponeras . 
åter för solens verkningar. Inom 14 da» 
gar uppstår då en så kallad Pristleysk 

+) ScawziccErs Journ. Band. 6, Heft. 2, p. 242: 
+). Journ. de Pharm. VIII, p. 317. | 
4) Nova Act. Nat. Cur. &e. p- 717.2— Isis 

1822 7: ec. 4 
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ön materia, utur denna Conferver, utur 
hvilka vidare (i synnerhet sommartiden) 
inom 3 till 4 månader Cyprides detecte 
utveckla sig. Exponeras nämnde fluidum 
i en smal och hög cylinder för stark sol- 
värme, så uppstå vextformer af mera lik- 
het med Ulva, utur hvilka efter en längre 
tid Daphnie longispine alstras. 
> WIEGMANN säger sig likväl utur den 
Priestleyska gröna materien hafva erhållit 
e allenast Cypris detecta, Cryclops gva- 
dricornis, m. fl., utan till och med. Po- 
dura aquatica (!), hvilka djur åter efter 
sin död utvecklat sig till Conferver, och 
Podurerna i synnerhet till Conferva qui- 
nina, — WiEGMANN påstår, att de yngre Po= 
durerna ännu förde conferver vid bakde- 
len, och voro bruna till färgen, samt först 
sedan de alldeles blifvit fria från nämnde 
vexter, vunno sin svarta färg jemte för- 
mågan alt hoppa. — På Cycloperna skall 
man 1 deras sista stadium som djur, på 
bakdelen märka en- vegatahbilisk utvext, 
hvilken efter deras död, likt en Ulva, ut- 
vidgar sig på bredden, medan deremot 
på antenner och fötter framskjata fina, 
men långa och böjda conferv-trådar. Dessa 
små djur sågos för öfrigt äfven föröka sig 
genom ägg, men endast om hösten ; äggen 
fästades.i små pyramider på glasets sidor. 
Vid dessa och åtskilliga andra iaklta- 
gelser af dylika phenomen bör åt en hyar 
lemnas öppet, alt efter sina åsigter och 
föreställningar söka förklara dem. TLikvil 
torde den största noggrannhet och veten- 
skapliga urskiljning fordras vid sjelfva 



Phos- 
phorez- 
scens 

öppna 
sår. 
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försökens anställande, och ett aflägsnande 
af allt, som möjligtvis kan föranleda nå- 
gra illusioner eller tvetydigheter; — samt, 
vid förklarandet af phenomenen, den vig- 
tiga skillnaden böra iakttagas mellan yngre 
organismer, som till sin utbildning begag=-. 
na materien at redan föråldrade eller till 
och med döda, — och organismer som sjelf- 
va fortfara att lefva, under antagande af 

olika former, 3 

Att ett ej ringa antal af Insekter och . 
Sjödjur sprida ett phosphoriskt ljus, är 
allmänt bekant; ett dylikt sken berättas 
någon gång hafva visat sig äfven på men= 
niskor. Den berömda Cbirurgen Percy,” 
som under 25 krigsår skött ett oräkneligt 
antal sårade, och ej sällan nödgades an« 
lägga förband i mörkret, har observerät, 
alt öppna sår hos menniskor stundom vi- 
sa ett phosphoriskt ljus. Han märkte det- 
ta först hos en Soldat, hvars sår visade 
detta phonomen i hela 14 dygn, sedan 
hos en Oilicer,; på hvilken detsamma syne- 

tes 6 dygn, och då PEreys uppmårksam- 
het blifvit "väckt på en sådan egenhet, 
faun han densamma oftare och kom på 
den förmodan, att detta phenomen så sällan 
ohserveras, emedan man endast i nödfall 

ömsar förband i mörkret 77), 

Utom de anförde böra ännu nämnas 
följande physiologiska afhandlingar: 

; +) ScuWkieGErs Journ. Band. 5, Häft. 2. p. 228. 

- 

| 

' 

q | 
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Icwaz Döruinerg, vom Kreislaufe des Blutes 
in Denkschrift. d. Kön. Ak. zu Minchen. Tom. 
71; — jemte anmärkningar af J. B. Wisranp i 
Isis, 1822. 5. p 579. 

Observations on the Anotomy, Physiology and 
Pathology of the nervous System, by Joseru Svan. 
London 1822. 8:o. 

Die Branchienschhecke und Conferve beschr. 
von GruitRUISEN. Act. Nat. Cur. X, p. 347. 
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Fornverldens- Fauna. 

Fossila Brand det nyare förrådet af uppgifter 
Mam= om denied > må fö AR om fornverldens djurarter må först anmä- 

och förträffliga figurer, Sådan är dess be= 
skrifning öfver cranier af Björn-slägtet, 
nyligen funne i hålorna vid Muggendorf, 
och tillhörande en förut obekant art, kal- 
lad Ursus fossilis, såsom bestämdt skild 
så väl från Ursus speleus, som från alla 
nu lefvande björn-arter "), — Likaledes 

hans anmärkningar rörande den ryktbara 
så kallade Irrländska Elgen, Cervus gi- 
anteus, hvars cranium och hern GorpFuss 

på det nogaste jemfört med dem af den 
nu lefvande Elgen, och hvilka bådas era- 
nier på ett sinnurikt sätt äro så aftecknade, 
att deras skiljaktiga proportioner kunna, 
medelst uppdragna linier, geometriskt be- 
stämmas. — Gorpruss har på samma sält 

beskrifvit eranium och hornen af en fos- 
sil Hjort, (Cervus Elaphus fossilis), en 

"fossil tand af Afrikanska Elephanten, fun- 

pen i trakten af Rhenfloden (2), samt ett 
fossilt eranium af en stor art af Tiger- 
slägtet, närmast liknande Pantherns, men 
af Lejonets storlek, och troligen efter en 
alldeles: utdödd art 5, | 

I anledning af dessa och flere andra 
i Tyskland fonne benlemningar efter åt- 

”) Nov. Act. Nat. Curios. X, p. 257. 'Tab. 20. 
>") E. cit. pag. 455, Tab. 39 SG å 
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> "skilliga stora djur, som nu mera i detta 
land icke finnas lefvande, har NEEs von 
ESsESBECK försökt att med dessa utdöda. 
djur jemföra åtskilliga af dem som omtalas 
i det gamla, namnkunniga Nibelungen-Lied. 
Sålunda söker NErEs Von ESsENBECK att läm- 
pa det derstädes omtalta Lejonet (Leu) 
på den fossila arten ; Ha/pfwuo! (Halfulf) 
till den fossila Hyzxenan. — Visent och Uor 
äro sannolikt Bison- och Ur-oxen, och då 
Elch väl likaledes lär vara Elg, synas 
sammanhanget och namnens likhet gifva 
anledning att vid ordet Schelch gissa på 
den fossila Elgen , (Cervus giganteus)o. s. V., 
hvilka tolkningar visserligen kunna i histo- 
riskt afseende synas ega intresse "'). 

En särdeles uppmärksamhet har blif- 
vit fästad på den vid Kirkdale (nära Kirs 
by Moorside i Yorkshire) upptäckta grotta, 
som innehåller en mängd ben afåtskilliga 
djur, hvilka nu mera ej förekomma i 
England; och synas blifvit ditförde af Hy- 
ener, emedan benen af sistnämnde djur 
utgöra den vida större delen. Denna grot- 
tas. geologiska beskrifning finnes redan an= 
förd i denna Årsberättelse, pag. 224. Det 
förtjenar anmärkas, att dessa ben icke äro 
å något sätt mineraliserade, utan inne- 

halla ännu nästan deras animaliska gelati- 
na, hvilket dels talar för deras sednare 
ålder, dels är en följd af det slamm, hvari 
de varit inbäddade. — Man känner i Eng- 
land ännu flere dylika grottor, i hvilka träf- 
fas ben af samma djur, som vid Kirkdale, 
ERRIN 

”) Nov. Act. Nat, Cur. X, pag. 721. 
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nemligen, i Crawley-Rocks , vid Clifton', vid 
Wirksworth i Derbyshire, och vid Ore- 
ston nära Plymouth. Vid de flesta af dessa 
synes. det vara utom allt tvifvel, alt be- 
nen blifvit -af rofdjur införde. En jemfö- 
relse mellan dessa grottor i England och 
dylika i Tyskland visar flera öfverensstäm- 
melser. Äfven de i sistnämnde land in- 
nehålla ej hela skeletter, utan skingrade 
och kringströdda ben, men för öfrigt väl 
bibehållna, liksom de i England funne, 
Dessa ben äro likaledes af. alla kroppsde- 
lar, och af djur i olika ålder; men dessa 
bära aldrig spår af att hafva varit rullade. 
Af de i tyska grottor funne benmassor haf- 
va 4 tillhört tvenne utdödda Björn-arter, 
och af de återstående äro 3 lemmningar ef- 
ter samma utdöda Hyzna-art, som funnits 

vid Kirkdale.  Häraf synes till en del 
kunna förklaras, att i England, der de 
glupskare Hyznerna utgjort största delen 
af rofdjur, alla benen finnas så sönder- 
brutna och tuggade, men att deremot i 
Tyskland, hvarest Björnar varit talrikare, 
benen ej bära samma spår af åverkan, och 
tillika ofta finnas omgifna af en svart mylla 
hvilken anses vara produkt af efterlemna- 
de -animaliska ämnen, — Så väl i engelska 
som tyska grottor äro dessa benlemningar 

"aldrig inneslutne i fasta berget, utan ega 
de med sjelfva berget ej annan gemenskap 
än att genom yttre händelser vara införde. 
i dess hålor, hvilka åter likaledes icke stå 
i. annat förhållande till djuren, än att af 

dem hafva temporärt blifvit begagnade. 
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Ett ganska vigtigt bidrag till kunska- FO 
| pen om fornverldens djur är den öfver- 
sigt BLAnvinLE utgifvit öfver allaibestäm- 
bara ,petrificerade fiskar 5). Dervid har 
syftemålet varit ej endast att jemförajalla: 
dessa stenbilder med; de - ännu lefvande 
arter eller slägten, hvilka de närmast lik- 
na, utan äfven att bestämma hvilka arter: 
hvarje olika bergsformation och hvarje sär- 
skildt lager innehålla. Denna framställ- 
ning förenar sålunda både Zoologens och 
Geologens olika intressen, och gifver, ge- 
nom bådas förening, åt det hela mera en- 
het och vetenskapligt sammanhang. — An- 
talet af sådana petrificerade fiskar, som ej 
kunna hänföras till något af nu lefvande - 
slägten, är icke ringa ""); deremot före- 
komma äfven ganska många petrifieater, 
hvilkas urbilder ännu lefva, dels i hafvet, 
dels i sött vatten. 

Sjelfva de Sweitziska bergen innehålla 
ichthyolither, och de finnas der till och 
med på högsta spetsen af Pilatusberget 
frun 4 

”) Bratseviunes afhandling infördes under rubri- 
ken  Poissons  fossiles, redan i 27 -'Tomen 
af Nouveau Dictionnaire d”histoire naturelle. 
(Paris 1818. 8:o. En tysk öfversättning, rik=' 
tad med åtskilliga anmärkningar, har helt 
nyligen blifvit utgifven af J. F. Kricer: Die 
versteinerten Fische, geologisch geordnet und” 
naturhistorisch. beschrieben von de BLan- 
VILLE: aus dem Französischen, &c. Quedlin- 
burg und Leipzig, 1823. 8:o. | 

+4) För åtskilliga Ichthyolither har BLAInvILLE 
måst bilda nya genera, t. ex. Anevchelum, 
Palzorhynchum, Palzoniscum, Palxcotrissum, 
Palxobalistum, 0. s$. V. 
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CTomlishorn), som uppreser sig ej mindre 
än 6,600 Pariser fot öfver hafsytan. Märk- 

värdigt är tillika, att just dessa petrifica- 
ter tillhöra sådana slägten, som ej defvai 
sött vatten, utan i hafvet, 

I ”metallbaltig scbiffer äro Ichthyoli- 
ther träffade på mångfalldiga ställen. , Der=- 
vid förekommer den besynnerligheten, att 
man vid. West-fjeld i Norra Amerika fin- 
ner en biluminös Mergel-schiffer , fullkom>- 
ligt öfverensstämmande med: den art, som 
tillhör kopparschiffers-formationen i Mans- 
feld och Hessen; — i den grad, att äfven 
dessa sednares fisk-petrificater återfinnas i 
den Amerikanska schiffern. Ja, denna öf- 
verensstämmelse är så stor, att BRONGNIART 
förmodade, att de honom tillsända exem- 
plaren måtte hafva kommit från Hessen 
till Amerika, och endast genom förbland- 

ning blifvit ansedda. såsom funne der-i 
landet; en misstanke, hvilken likväl nyli- 
gen blifvit vederlagd af Prof: StinrimAn i: 
Amerika, som intygar att de äfven före- 
komma vid New-York =). 

Största antalet af petrificerade fiskar 
träffas likväl 1 trakterna omkring Medel- 
hafvet, i synnerhet är Bolca-berget namn- 
kunnigt för sin rikedom på dessa alster. 
BranvinneE har bestämt ej mindre än 94 
särskilda arter endast från denna trakt "=). 

”) Scawzeiccers Journ. Band. 4, pag. 449. 
.”") Öfver Verotiesiska traktens Ichthyolither har 

ett Sällskap af Lärda, under direction af 
Grefve Gaåzora, besörjt utgifvandet af ett stort 
verk, "som för Ichthyolithernas studium är 
poumbärligt. Den naturhistoriska bearbetnin- 
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Ingen enda af dessa härstammar från sött ' 
vatten, de synas deremot långt oftare till- 
höra utdöda arter. — För öfrigt har man 
träffat Ichthyolither i de mest olika län= = > 
der, t. ex. i China, på berget Libanon, 
på kusten af: Grönland och på Island; — 
hvarest i Mergel eller tillhårdnade Slamm- 
kulor ännu bildas ett slags iehthyolither. 
— Den vida större delen af fiskar till alla 
dessa petrificater har tillhört hafvet; ty 
antalet af dem, som härstamma ur sött 
vatten är så ringa, att BLAINviILLE ej kun- 
nat upptaga mer än 15 eller 20 arter un- 
der denna rubrik. — Utom en stor mängd 
af ichthyolither, som i anseende till exem- 
plarens ofullständighet ej kunnat fullkom-' 
ligen utredas; öfverstiger dock antalet af 
bestämda Ichthyolither redan hela sum- 
man af alla nu lefvande fisk-arter som till= 
höra Sveriges Fauna. ) | 

Men ej endast bergens lager hafva åtFiskar i 
oss förvarat former af fornverldens fiskar ; cR. 
dessa berättas hafva någon gång blifvit 

: ännu fullständigare bibehållne,; inneslutne ' 
i Bernsten; ehuru så sällsynta händelser 
endast kunnat inträffa med ganska små 
fiskar 7), NA | 

gen är af Seraphim Volta. Arbetets titelär, 
Ictiolithologia veronese del Museo Bozziana: ' 
ora annesso la quello del conte Giovanni Bat- 
tista Gazola et di altri gabinetti di fossili Ve- 
ronesi; con la versione latina. Verona 1796: 
Fol. — Med många kopparstick: 

") Det torde, i anledning af detta ämne, vara 
tillåtet att på förhand anmärka, att Hr Prof: 
NiLsson i Lund nyligen till K. Net. Acades 
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Boron ScHrotHEIimM, som redan förut 

utgifvit ett ganska rikhaltigt arbele om 
Petrificaterna "), har i ett nyligen utkom- 
mit tillägg ""), utom åtskilliga andra upp- 
lysningar, äfven bemödat sig att nogare 
bestämma de petrificerade Crustacéerna, 
i synnerhet de egentligen så kallade, neml. 
Kräfter, Krabbor, o.s.v. Äfven här visar 
det sig, att en stor del af sådana petrifi- 
cater, dem man fordom sökt hänföra till 
ännu lefvande arter, vid noögare gransks 
ning alldeles icke finnas med dem öfvers 
ensstämma, utan tillhörande utdöda arter, 
ja äfven utdöda genera. De egentliga Gam- 
marolitherna synas förekomma mera sprid= 
da och ensamma. Man bar funnit dem i 
äldre kalkstensberg, förnämligast i den så 
kallade Juraformation och dess lager, 
t. ex. Sohlenhofer, Pappenheimer och Eich= 
stätter Schiffern; — uti kalksten i träkten 
af Verona, och äfven ide Egyptiska kalk- 
brotten ej långt från Cairo; utur hvilka en 
stor del af den sten blifvit hemtad , hvaraf 
Pyramiderna äro byggde, — Baron ScHrot- 
HEM har i nämnde tillägg bestämt 15 ars 
ter af Gammarolither, af hvilka några äf- 
ven varit så fullständiga, att de kunnat 
afritass De äro här endast uppförde un- 

mien 'insändt ritning och beskrifning på en 
Ichthyolith utur Skånska Stenkols-formaåtionen. 

") Die Petrefactenkunde auf ihren jetzigen Stand= 
punkte; von E. F. Baron vön SCHLOTHEIMs 
Gotha 1820. : 

”) Nachträge zur Petrefactenkunde von E. F: 
Baron von ScHrotuxtm« Mit 21 Kupfertafelus 
Gotha 1822. 
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der de allmännare benämningar af Pra- 
"chyuriter och Macrouriter, ehuru tydli- 
gen hörande till ganska olika slägten, en- 
ligt LATREILES och nyare Författares sy- 
stemers =. Ö 

En så mycket mera systematisk an- 
ordning och beskrifning af fossila Crusta- 
ceer har DesmaresTt utärbetat, enligt de 
förråd, som i Paris varit att tillgå "'). Man 
finner deraf att dessa petrificater ingalun- 
da inskränka sig”till några vissa slägten, 
utan tvertom tillhöra anska många, så att - 
de 34 fossila Crustaceer, som DEsMAREST 
kunbat bestämma, lyda under ej mindre 
än 20 olika genera, enligt LATREILLES och 
LracHs system. Ett af dessa slägten, kal- 
ladt Eryon, är fornverlden, alldeles eget. 
Anmärkningsvärd är en art af Limulus, 
alldeles skild från de nu lefvande, och 
kallad Limulus Walchii 75). 

De så kallade Trilobiter eller Entomo- 
straciter, hvilkas Svenska arter blifvit af 

Doctor WaAuLENBERG så väl bestämda, äro 
af AL. BRrROnGNIiArT-å nyo bearbetade, med 
afseende på alla kända species om hvilka 
Förf. kunnat inhemta någon kunskap 593), 
Man ser af denna åfhandling, att Svenska 
öfvergångs-formationen ännu synes vara den 

+) Histoire naturelle des Crustacdés fossiles ; sous 
les rapports zoologiques et geologiques, sa- 
voir: Les Trilobites par AL. BronGntiART, 
les Crustacés proprement dits par A. S. Des- 
MAREST: Avec XI planches. Paris 1822. 4:o 

++) Cancer perversus Wancu et Knorr. T. 1,7 
- oo P- 136. Tab. 14, fig. 2. ij 

254) I nyssnämnde Arbete. 

Ente>- 
moli- 
ther. 
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på dessa produkter rikhaltigaste; att äfven 
de hos oss ymnigt förekommande arter 
icke synas tillhöra det södra Europa; men 
att der äfven finnas några, som 1 våra berg ' 
saknas. BRoNGNIART har försökt att af dessa 
Entomolither bilda 5 särskildta genera. Till 
det första, eller Cazymene, föras 4 arter; 
hvaribland WaAurEnBeres fntom. tubercus 
Zåtus, under namn af Calymene Blumens » 
bachii. Till det andra slägtet, Asaphus; 
föras Ent. expansus, caudatus, laticauda 
och crassicauda, WhnurEens. Tredje slägtet 
gygia innefattar 3 för oss främmande ars 

ter. "Det 4:de, kalladt Paradoxides (!); 
utgöres af Ent. paradoxissimus, spinulo= 
sus, scaraboides, gibbosus och laciniatus , 
WaAuHLENB.; samt det 5:te, Agnostus,. af 
Ent. pisiformis, WAHrEens. — De åsterstås 
ende: Ent. granulatus, punctulatus och 
bucephalus W., har BroNGnArRT ej vågat 
anföra 1 något af sina nya slägten. 

Utom flere stållen i Europa, der Ens 
tomostraciter blifvit funne , såsom vid Dud-= 
ley» Coal-Brock-dale och flerestädes i Eng= 
land; vid Nantes; Prag; S:t Petersburg; 
Oo. S: V., uppgifves sådana petrificater äfs 
ven förekomma vid Ohio i Norra Ameri= 
ka.  BronGniarT har tillika sökt framställa : 
Entomostraciternas förhållande i geologiskt 
afseende, äfvensom" deras analogie med ati- 
dra Crustaceer, hvilken Förf. fullkomligen 
erkänner, men har icke dess mindre bis 
behållit benämningar af Trilobiter. 

En annan petrificerad Crustacé, sort 
än mera liknar de egentliga FORN 

ar 
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har GermAr beskrifvit under namn af Zdos 
tea antiquissima ”). Den fanns ien körs 
tel af bituminös Mergel-schiffer från Manns= 
felds=trakten.  Sjelfva körtelns insidor voro 
beklädda med små krystaller af svafvelkies 
och kalkspath; och i en ihålighet; som i 
"proportion till körtelns storlek var temlis 
gen rymlig, låg det petrificeradé djuret lik= 
som inklämdt mellan krystallerne; men 
för öfrigt icke förenadt med sjelfva ste> 
nen, utan så löst att det verkligen kunde 
uttagas. — Äfven denna bild af fornverl- 
dens djurformer öfverensstämmer egentli= 
gen hvarken med Idotea eller något an- 
nat kändt slägte, utan synes snarare hafvå 
tillhört ett obekant, hvaraf måhända ingen 
lefvande årt nu mera är öfrig, sc os 

De så kallade Encriniter och Penta-Ciwoiz 
éeriniter äro andra petrificater, som länge dea. 
nog hafva brydt Naturforskare, ej mindre 
då fråga varit om deras plats i systemet, 
än huru man borde föreställa sig deras 
égentliga structur och utvecklings-sält. De 

”bestå nemligen af en lång, ledfull, corall= 
formig stjelk, antingen rund eller femkan- 
tig, i hvars topp en nästan liljeformig; 
strålartad kropp är fästad.  Stjelkar och 
spridda tvissformiga stjelkbitar finnas ym- 
nigt äfven i svenska petrificat-lager, men 
sjelfva kronorna, eller Enerinit-hufvuden, 
hafva: vetterligen hos oss ännu icke blifvit 

funne. England synes deremot vara rikt 

4) ScHWwzeiccErRs Journal. Band. 4> Häft. Au påg: 7 
238, med figur. 

KV. AA, Ärsb: 1828: | 35 
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på hithörande mångfaldiga former , och det 
är äfven från detta land vi nu erhållit 
de bästa upplysningar öfver dessa besyn- 
nerliga organismer, i ett af Mirrer utgif- 
vet praktverk "Y). — Förr än Minter skred 
till egentligt bestämmand2 och undersök- 
ning af Encriniternas familj, hade han i 
de rika engelska Samlingarne förut på det 
nogaste anatomiserat och jemfört åtskilliga 
af de ännu lefvande djur-slägten, som med 
dem synas visa närmaste slägtskap, (t ex. 
Åsterias, Euryale och Comatula), och 
ledd af de derigenom vunna upplysningar, 
kunde han med mera säkerhet våga ut= 
sträeka sina forskningar till fornverldens ' 
dunkla lemningar, för att uppdaga deras 
analogier och verkliga organisation. Enligt 
Mirrer characleriseras Encriniternas familj 
såsom ”?Djur med en rund, trind eller 
kantig stjelk, bestående af talrika, sam- 
manfogade leder, på hvars spets en rad 
sköldformiga lemmar bilda en bägarformig 
kropp, hvilken innehåller inelfvorna. Från 
dennes öfre rand utskjuta fem ledfulla ar= ' 
mar, hvilka åter dela sig i ett ringare el- 
ler större antal fingrar, fullsatte med tal- 
rika tentakler eller sugrör, och omgifvan- 
de munnen, hvilken är belägen i sjelfva 
medelpunkten af en sköldformig betäck- 
ning, som utbreder sig öfver hela buk- 

”) A Natural History of the Crinoidea or lily- 
shaped animals; with observations on the ge- 
nera Åsteria, Euryale, Comatula et Marsupi- 
tes, illustrated with 50 coloured Plates, by 
J. S. Minter. Bristol. 1821: (Förf. är från 
Tyskland.) 
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eaviteten , och kan sammandraga sig i form 
af en kägla eller ett snyte.” — Engelska 
formationernas rikedom på dessa Natur- 
rodukter är så stor, att antalet af arter 

och deras inbördes olikheter föranledt Mir- 
LER att fördela dem i 4 hufvud-afdelnbin- 
gar och i flere särskildta slägten =). — Så 
mångfaldiga hafva urbilderne varit af den=" 
na familj, som i någon af fornverldens 
perioder bebott Oceaneny i talrika arter 
och en så oberäknelig ymnighet af indivi- 
der, att hela bergsträckor äro uppfyllde 
deraf, ehuru, enligt hvad vi nu -veta, en= 
dast högst få dylika organismer återstå, och 
dessa har man funnit så sparsamt, att de 
böra till de utmärktaste sällsyntheter. — 

Af Mictenrs undersökningar synes för of- 
rigt afgjordt, att Encriniterna icke höra 
till de egentliga Zoophyterne ; utan til 
Stråldjuren (Badiaria), och kunna på sätt 
och vis nästan anses som elt slags med 
stjelk försedde Asteriers Huruvida de lika 
väl med dessa stjelkar varit fastväxne, lis 
kasom coraller, eller möjligtvis kunnat ega 
någon slags locomotion, som t. ex. arter 

af Pennatula , häröfver synas meningarne 
ännu delade, "men ingenderas skäl betyd-= 
ligt öfverväga den andras. 

Utom dessa nu anförde skrifter rö- 
rande fornverldens Faw a, hafva visserli< 

”) Nemligen: Apiocrinites , Pentatrinites ,' Acti- 
nocrinites , Rhodocrinites > Platycrinites och 

+ Eugeniacrinites. 
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gen några flere utkommit, söm dels hafva 
afseende på vissa localiteter, dels på än= 
nu mindre bestämda föremål. Bland 'an= 
dra har JounG beskrifvit ett vid Whitby; 
1 grannskapet af Nordsjön, funnet fossilt 
skelett, som synes vara af någon nu mera 
okänd Delphin-=art "), — och enligt någ= 
ra ännu ofullständiga underrättelser, har 
man i Stenkols-grufvorne i-Cadibona, vid 
Savona, funnit ett nytt genus af fossila 
Mammalier, hvilket Cuvier beskrifvit och 
kallat Anthracotherium ""'Y. 

+) ScHwriccErs Journal Band. 5, Häft. 2, p. 236: 
+") Fromers Notizen, 1923; p. 200: 

pe å 

Ännu kunna följande skrifter orh Fornverldens 
Fauna här blott anmälas: | 

The Fossils of the South Downs, or Ilustra= 
tions of the Geology of Sussex by GinEon MaAn- 
TELL. London 1822. 4:o, med 42 Tabeller. — 
(innehåller beskrifningar och teckningar öfver mån- 
gå organiska qvarlefvor från fornverlden.) 

Die Urwelt und das Alterthum, ' erläutert 
durch die Naturkunde, von H. F. Lisk. tix Theik 
Berlin 1821. 83:0. 
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Skrifter rörande Skandinaviens 
, | Fauna. 

Her Prof, ZeTTERSTEDT har i anteckninr- Foglarq 

' garne under sin Resa i Svenska och Norr- 
ska Lappmarkerna, utom spridda anmärk=- 
ningar öfver åtskilliga der förekommande 
djur, äfven beskrifvit tvenne för Skandir- 
naviens Fåuna nya Foglar, af hvilka den 
ena, eller Parus sibiricus LaATH. (nu, kal- 
lad P. lugubris) redan varit känd såsom 
en Rysslands och Sibiriens tillhörighet; 
men den andra, Fringilla borealis, synes 

förut vara alldeles obeskrifven £). — 
i F. Borr, i Kiel, som berest Norrige, 
har meddelat åtskilliga anmärkningar öf- 
ver detia lands djur i allmänhet, i syn- 
nerhet öfver de der förekommande foglar, 
och deras lefnadssätt. Den bifogade förs 
teckningen: öfver Norriges foglar upplager 
139 arter ""'), ; ; ; 

—  Itredje häftet af Beskrifningen öfver Fiskar, 
Bohuslänska Skärgårdens fiskar har Herr 
HorrserG åter afbildat, samt till utse- 
ende, lefnadssätt och inre organisation 

beskrifvit 6 arter "£5), bland: hvilka en, 

”) Resa genom Sveriges och Norriges Lappmar- 
ker, förrättad år 1921 af J. W. ZETTERSTEDT. 
Lund 1822 8:0 med 2 illum. kopparstick. 

44) -Tagebuch gehalten auf einer Reise durch 
Norwegen in Jahre 19817, von F-. Bors. Her- 
ausgegeben mit Anmerkungen von H. Boir. 
Schleswig 19822. 8:o. Mit einer Charte. 

224) Götheborgs Kongl. Vetensk. och Vitterh. 
Samhällets Nya Handlingar. V Delen. Göthe- 
borg, 1822 80. 
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synes vara en nykomling för Sveriges 
Fauna, « nemligen Cyprinus compressus; 
det är en liten men ganska vacker fisk, 
som sparsamt träffas i Götheborgs Cana- 
ler, och torde knappt vara skild från den 
i Norra Amerikas floder, förekommande 
Cyprinus americanus.”). 

"Hr Prof. Nussos har under det förs 
flutna året utgifvit en beskrifning öfver 
de Mollusker, som i Skandinavien träffas 
på landet eller i sött valten; — sedan 

Linnés» tid hos oss det första arbete som 
lemnar någon allmän och mot Vetenskapens 
framsteg svarande framställning af de vill 
denna Djur-Class hörande svenska arter "5, 
Herr Nirsson har i detta arbete antagit 
Cuwviers” högre systematiska fördeluingar, 
men 1 afseende på genera följt LAMARrRK, 

Slägternas kännetecken äro således bygg- 
de så vål på sjelfva djurens som skalens 
förhållanden. — Den eljest vanliga regeln; 
att hvarje land af olika Climat äfven har 
sina olika natåralster, lider, enligt Hr Nirs- 
sons observationer, ett betydande undan- 
tag, i afseende på Molluskerna 555), Till 
större delen "vistandes antingen 1 vattnet, 
eller åtminstone i skuggan och på fugtiga 
ställen, äro dessa djur mindre än andra 

utsatte för de olikheter 1 temperaturen 

”) De öfrige i detta häftet beskrifne och teck- 
nade Fiskar äro: Scomber Thynnus, Anar- 
rhichas lupus, Gadus Merluccius, Holocen- 
trus norvegicus, Solea vulgaris. 

+) Historia Molluscorum Svecie terrestrium et 
fluviatilium breviter delineata a Sv. NILsson. 
Lund 1822, 8:0. "") I c. pag. X. 
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ceh öfriga €limåtsförbållanden; som så 
mycket bestämma andra organismers géo- 
graphiska utbredning. Häraf kan ett så 
ovanligt phenomen uppstå, som det att 
samma ' insjö-mollusker förekomma öfver 
hela Europa, åtminstone från Pyreneerne 
till Skandinaviska bergsryggen. Ej allde- 
1és samma öfverensstämmelse råder hos 
de på landet lefvande Mollusker, ty af 
dem saknas här i Norden flera det södra 
Europas större Arter;. åf de små der- 

emot träffas några som förekomma r sö- 
dra Frankrike äfven hos oss, och äuvnu i 
Jemtland. N 

Af det anförda kan man finna, att 
några förut alldeles okända arter ej med 
mycken anledning hos oss äro att förvän- 
ta. Likväl förekommer äfven en och an- 
nan sådan i Hr Nirnssons arbete, och gan- . 
ska betydligt är det antal af svenska Ar- 
ter som Förf. bestämt, jemfördt med det 

utkast LinséÉ i sin Fauna lemnade. 

Hr Nirsson har slutligen anmärkt, att 
alla i Skandinavien förekommande verk- 
liga petrifikater af Mollusker, hafva till- 
hört sådana som bebott hafvet. De som 
finnas i Tuffkalk eller Torfjord äro alla 
af de arter som ännu här träffas lefvande. ' 

Hr Nirsson har dessutom särskildt be= 
skrifvit. ett-slägte af Hafs-musslor, Crassina 
LAmArkK, hvaraf 4 arter blifvit träffade dels 
vid Norriges dels vid Skånes kuster ”). 

") K. Vet. Acad. Handlingar 1822, 1. p- 183) 
Tab. IL 
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I den comparativa Anatomienchar förr : 

lidet år hos oss endast en  afhandling. ut- 
kommit, neml. af D:r A. A. Retzius: Bidrag 
till Åder- och Nerfsystemets Anatomie hos 
Myzxine glutinosa 7), Detta besynnerliga 
djur, uppfördes af Linné bland Maskarne, 

men sednare Zoologer hafva bevisat att det 
är en verklig fisk... Onekligen står likväl det- 
ta slägte lägst bland kända vertebrerade 
djur, hvilket i synnerhet synes: af dess 
ovanligen enkelt utbildade ryggmärgs-sy- 

stem. 20 

TB K. Vet. Acad. Handlingar 1822. 2, pag.: 233: 
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I. Phytographie. 

" VON LinnsE's Sexuul-Systerm. 

Tide sidstledne år har Hof-Rådet S c hultes 
utgifvit en Mantissa till första delen af sitt och 
Römer's Systema vegetabilium, hvilken utkork 
år 1817 och innefattar Classerna Monandria; 
Diandria och Triandria monogynia. Den betyds 
liga tillväxt, som Vetenskapen sedan den tiden 
vunnit, har gifvit denna Mantissa en vidd af 353 
sidor, oagtadt blott 5 år förflutit, sedan växters 
ne uti nämnde yerks första Del blifvit frainställs 
de. Närvarande Mantissa upptager nästan fulls 
ständigt, så som det för en enskild Man varit 
möjligt, de i sednaste åren :beskrifne växter; 
ibland hvilka de Brasilianska och de Ostindiska 
(från Roxburgh's, Carey's och Wallich's 
Flora Indica) intaga största platsen. Utan tvifa 
vel måste här vara mycket, som behöfver: en 
närmare granskning, emedan många af de Bras 
'silianska växter, hvilka blifvit af särskilde Förfats 
täre beskrifna under olika namn, torde troligen 
befinnas vara synonyma till hvarandra "3 : 

Jussiev's Naturliga Växt-System. 
Acotyledones. 

FUNGI. Acad. Adj. Fries har under: det 
förflutna året utgilvit 1:sta Afdelningen af 2:dra 

r) Mäntissa in Volumen primum Systematis Vegetabi- 
lium Caroli Linnxi ex editione J. J. Römer M. PD. 
Ö&c. et J. A. Schultes M. D. &c. curante I: A 
Schultes. Stuttgardtig 1822, 8:0. 
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Delen af sitt Systema Mycologicum. Denna Del 
innehåller fortsättningen af Hymenomycetes , Ord- 
ningarne Mitrati, Cupulati, Tremelline och 
Sclerotiacee. Uti Ordningen Mitrati förekom- 
ma: 1. Morchella Dill., Pers. med -12 arter, af 
hvilka a:ne nya, hvartill komma 2:ne obesltämr- 
da; 2. Helvella Linn. med 13 arter, ibland hvil- 
ka I ny, derjemte förekomma 2:ne obestämde ; 3, - 

- Verpa Sw. med 5 arter &amt en obestämd; 4. 
Leotia Hill.,' Pers. med «0 arter samt en obe- 
stämd; 5. Vibrissea Fr. med S2:ne arter, af hvil- 
ka en ny; 6. Rhizina Fr. med 3 arter, ibland hvilka 
en ny. Uti Ordningen Cupulati förekomma:”7. 
Peziza Linn. med 324 arter, ibland dem 41 nya, 
hvartill komma 9 obestämde; 8. Patellaria Fr.” 
med 6 arter, ibland hvilka 2:ne nyas härtill en 
obestämd art; 9. Ascobolus Pers. med 11 arter, ' 
ibland dem 2:ne nya; 10. Bulgaria Er. med 5 ar= 
ter och en obestämd; 11. Ditiota Fr. med 4 ar- 
ter och en obestämd; hvarjemte Förf. framstäl- 
ler slägtet Volutella Tode (med i art: 7. nuda) 
såsom tvifvelagtigt; 12. Tympanis Tode med 8 

— arter, samt 2:ne obestämde; 13. Cenangium Er. 
med 30 arter, ibland hvilka 53 nya; derjemte 
3 obestämde; 14. Stictis Pers. med 20 arter, af 
hvilka 7 nya, hvartill komma 3:ne obestämde; - 
i25. Solenia Pers. med 4 arter och en obestämd; 
16.: Cyphella Fr. med 5 arter, ibland dem 1 
ny. Uti Ordningen Tremelloidei förekomma: 
1. Tremella Linn. med 18 arter, ibland dem 3 
nya; 2, Exidia Fr. med 12 arter, ibland hvilka 
3 nya, hvarjemte 3 obestämde; 3. Nematelia 
Fr. med 3 arter; 4. Dacrymyces Nees med ( ar- / 

1 ter; 5. Agyrium Fr. med 6 arter, ibland hvil- 1 

ka 4 nya; 6. Hymenella Er. med 4 arter, ibland" - 
dem a2ne nya Uti Ordningen Sclerotiacee 
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förekomma: 1. Pachyma Fr. med atne' arter; 
och en obestämd; 2. Pyrrenium Tode med en 
art; 3. Acrospermum Tode med 5 arter; 4. Scle- 
rotium , 'Tode 'med 55 arter, ibland hvilka 10 
nya, hvartill komma 5 obestämde; 4 Rhizocto- 
nia De Cand; med 3 arter, ibland dem en ny, 
derjemte en obestämd; 6. Periola Fr. med-.3 
arter; 7. Acinula Fr. med 1 ny art;.7. Spermae= 
dia Fr. med 2'ne arter, af hvilka den ehå är S. 
Clavus Fr. (Sclerotium Ciavus De Cand.), der 
bekanta mjöl-ökan el: mjöl-drygan. — Ibland de 
nya arter, hvilka förekomma uti detta arbete 
äro åtskilliga ifrån Kamtschatka, hemförde af 
Lieut. Wonmsksörp, hvars Flora Camtschatica 
af Botanisterne så högeligen efterlängtas 2). 

Dr. Persoon har äfven under årets lopp 
utgifvit 1:sta delen af sitt verk öfver Europtei- 
ska Svamparne, hvarigenom ett ganska vigtigt 
bidrag skedt till utvidgandet af kännedomen om 
dessa växter 3). | 

Hr Greville har framställt en monogras 
phie öfver slägtet Erineum med följande arter: 
E. acerinum Pers., tortuosum Grev., tiliaceunm 

Pers., vitis Schrad., subulaäatum Grev., ilicinunm 
De C., clandestinum Grev., (E. Oxyacanthae Opiz 

: Fl. Cryptog. Bohem. VII Heft 1819, enl. Opiz 

2) Systema Mycologicum, sistens Fungorum ÖOrdines; 
Genera ét Species, huc usque cognitas, quas ad nor> 
mam Methodi Naturalis determinavit, disposuit/ at- 
que descripsit El. Fries. Voluminis II:di sectio 1: 
Lunde 1822. 8:vo. 

3) Mycologia -Europza, seu completa omnium Fungo- 
rum in variis Europe regionibus detectorum enume- 
ratio, methodo naturali disposita &c. Sect. I. Auctore 
C. H. Persoom — &€ tab, ' XII color. » Erlanga 
1022: 9:0, | | 



uti Regensb. Bot. Zeit. 1822, N:o 40 p- 636), 
Betul& De Cand., populinum Pers., betulinum 
Reb., fagineum Pers., curtum Grvev., agaricifor- 
mis Örev., aureum Pers., minutissimum Grev., 
hvarjemte arterna äfven blifvit afritade 4). 

Hr Greville har likaledes beskrifvit nya | 
arter åf Svampar, fundne uti Skottland 5), S 

Hr Eschweiler har beskrifvit ettsvamp- 
slägte, kalladt Melidium med en art M. sub- 
terraneum; som han fann växande på Rhizo- 
morpha subterranea, och här äfven afritat 6). 

Dr. Le Chevallier har gifvit beskrifnin- 
gar öfver åtskilliga nya svampslägten, och när- 
mare bestämt samt afritat nya eller mindre kän- 
da arter, näml. 10 arter af Hysterium; Bys- 
sus rufipes Chev., Zsaria felina Chev., Physa- 
rum cinereum Pers., Fulgia encausta Chev., fa- 
rinacea Chev., Tipilaria fulva Chev. 3 arter 
af Hypoderma De C., Lophoderma Chev. med 3 
arter; Polymorphuns Chev. med 2:ne arter: P. 
guercinum Chev. C(Opegrapha macularis Ach. JB» 
P. fagineum Chev. ( Opegrapha  fagineum 
Pers.) 7). 5 . 

ALG/E AQUATICA, Hr Prof. Agardh har 
under det förflutna året utgifvits sednare afdel- 

4) AR VOIOPR: Journ. 1822, 1 Qu. p. 71 &c. tab. II s. 
I. - | 

s) Mem. of the Werner. Societ. Vol. IV. p. — ” 
6) Be fructificationegeneris Rhizomorpha commentatios 

Scripsit Fr. G. Eschweiler. Accedit novum genus 
Hyphomycetum. Elberfeldig. 1822. 4:0. 

7) Journ. de Phys. 1822, Fevr. p. — tab. 1. k 
Anm. Af Philos. Magaz. 1822 Augusti p. 146 synes, 
att Dr. Thore lärer utgifvit ett verk öfver de ätli- 
ga och giftiga. Svamparne uti Depart. des Landes, 
mep verkets titel är. ej uppgifven: 



3gi 
ningen af första Tomen af dess Species Algarum. 
Detta wigtiga verk innehåller om denna växt= 
ordning de talrikaste observationer och upplys- 
ningar, hvilka uti hög grad bidragit till full- 
komnandet af den systematiska anordningen; 
och det lyckliga tillfälle Förf. ägt att granska 
de förnämsta Tyska och Fransyska Algologers 
samlingar, har gifvit åt detta verk en utmärkt 
fullständighet. Denna Del aåfhandlar 2:ne Ord- 
ningar, näml. II. Floridece, med följande slägten: 
XV. Oneillia Agh. med en art; XVI. Delesseria - 
Lamour. med 20 arter, ibland hvilka 3 nya; 
XVII Amansia Lamour. med 6 arter, ibland 
dem 3 nya; XVIIL Bonnermaisonia Agh. med 
3:ne arter; XIX. Halymenia Agh. med rÅ ars 
ter, ibland -hvilka 2:ne nya; hvartill komma 4 
arter, hvilkas plats här är osäker; XX. Grate-- 
loupia Agh. med 3 arter, ibland hvilka 1 nys 
XXL Phamnophora Agh, med 3:ne arter; XKIL- 
Spherococcus Stackh. med 88 arter, ibland 
hvilka 21 nya; härtill komma 19 arter, hyil- 
kas plats är ovisssg ibland dessa äro äfven fle- 
ra nya; XXIII Chondria Agh, med 25 arter, 

ibland hvilka 2 nya, till hvilka komma 7 min- 
dre kände arter samt 3:ne fossila; XXIV, Rho- 
domela Agh. med 16 arter, ibland hvilka 3- 
nya; härtill kommer en mindre känd art och 
en fossil; XXV. Ptilota A g h. med 4 arter, ibland 
hvilka en ny; XXVL Digenea Agh. med en 
art; XX VIL Polyoides Ag h.meden art; XX VII: 
Liagora Agh. med 4 arter, ibland hvilka en 
ny, härtill komma 3:ne mindre kända. III. U!- 
'mwoidew: XKXIX. Anadynomene Agh, med 3:ne 
arter, ibland hvilka 2 äro nya; XXX, Ulva 
Linn. med 21 arter, ibland hvilka én ny; här- 

till komma 13 mindre kända arter; XXXL 
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Valtionid Gin nån: med5:artery "ibland hvilkd- 
en-nys> XXXIL Alysium Agh: med:en ny.arts 
XXXL: Caulerpa -Lamour. med 19 arter: 
ibland hvilka en ny; XXXIV: Bryopsis La mo ur: 
med 4 arter, ibland, hvilka. en ny; XXKXV. Co- 
dium Agh. med 7 arter; ibland hvilka 2 nya;. 
XXXVI. Vaucheria De Cand. med 21 arter; 
samt 3:ne: mindre kände; XXXVIL: Polyphysa- 
Agh. med en art; XXXVIL Amphibolis A-ghs 
med: 2:ne, nya: arter Ju, tas So ai, ti da 
++ Hr Prof: Agardh har likaledes utgifvit a:dra 

Fasc: af. Icones Algarum, hvarest förekommå 
följande arter: tab: XI Sargassum granuliferun 
Aghi, ti: XIL. Cystoseira -trinodis A-gh., t. XIII; 
Fucus evanescensi Agh.; t: XIV. Fucus furca= 
tus Aghi, t: XV. Zonaria Kunthii Aghit. NYE: 
Sporochnus medius -Agh.; t. XVIL Spherococcus 
seminervis A g h:; t. XVIII S. volansA g hi, t: XIX. 
S: påpillatus Agh., t. XX. Batrachospermum kamta 
schaticums ' Texten utgöres blott af artkännes > 
tecken och växtställen, emedän de. utförligare 
beskrifningarne :komma att gifvas uti Författa= 
retis Species Algarum 9): + a cc a 

Apothekaren Bonnemaison i Quimper 
har frarnställt en afhandling innehållande förs 
sök till en classification af de i Frankrike föres 

" kommande articulerade Algers: Förf. lemnar först 
i korrthet Algologiens historia litteraria, hvarvid. 
erinras, att Reaumur, Dillenius; Linne 
och Hudson i början upplyste detta studium; - 

i hvarefter 

"8) Species Algaruim &c. Voluniänis primi pars posterior: 
Lunde 1822. 8S:vos  ” | a 

9) Icones Algarum inedite. Fasciculus secundus. Au= 
etore C. H.: Agardh. Holmix 1822. 4:0: 
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hvarefter S. G. Gmelin och Författarne till 
Flora Danica gifvit bättre figurer än de äldre. 
Sedan började Bory de St. Vincent att gif- 
va en granskning af dessa' växter; han började ” 
sin reform i en afhandling utgifven 1797 samt 
bestämde Batrachospermum, Conjugata, Oscilla= 
toria m. flj. Roth granskade derefter Algerne, 
bestämde mårga slägten och 'beskref dem me- 
thodiskt. -.Girod Chantrans anställde vidare 
microskopiska undersökningar 'och chemiska för= 
sök med Algerne, hvarigenom många underrät- 
telser : vunnos om dessa växter. Derefter utgaf 
Vaucher sina vigtiga arbeten, grundade på 
mångfalldiga observationer. Engelsmännen bör- 
jade i sednare tider att med alfvar studera Al- 
gologien, Dill wyn's, Turner'sochStackhou- 
se's arbeten äro allmänt kända. Uti Tyskland 
blefvo äfven flera afhandlingar öfver denna växt= 
ordning framställda.  Slutel. omtalar Förf. La- 
mouroux's, Agardh's och Lyngby e's skrifter 
öfver dessa växter. Sjelf har Förf. sedån 1797 
ifrigt sysselsatt sig med detta studium. Denna 
öfversigt af Algologiens historia synes likväl va= 
ra nog ofullständig. Förf. lemnar sedan alls 
männa anmärkningar om Algerne, hvilka han 
kallar. Aydrophyter , emedan namnet Thallassio- 
phyter skulle utesluta de Alger, hvilka förekom-= 
må uti sött vatten; han beskrifver utförligt de 
articulerade Algernes organisation, samt gifver 
en systematisk öfversigt af slägtena, hvilkas 
kännetecken uppgifvas: 
Sect. 1. Gelatineuses: 1. Vaginaria Bonnem.3 2. 

Linckia Mich., L yngb.; 3. Prichophora Buff. 
CTrichophorus Pal. de Beauv.); 4. Percur- 
saria Bonnem.;5 Crclosperma 'Bonnem.; 
K. VA. års im. 26 
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6. Rivularia Roth.; 7. Dudresnaya Bons 
”Anem.; 8. Batrachospermum Roth, Vauch.; 

9. Dräparnaldia Bory; 10. Thorea Bory. 

 Sect. 2. Epidermbes: 11. Dasytrichia Lamour. 

(Cladostephus Agh.); 12. Dictiderma Bon- 
nem.; 13. Grammita Bonnem.; 14. Ptilota 
Agh.; 15. Grateloupia Bo nnem.; 16. Spha=. 

celaria Lyngb. ; 

Sect. 3. Ceramiées: 17. PolychromaBonnem.; 
18. Ceramium Roth: ' 

Sect. 4. Confervées: 19. Bulbochaete A gh., 20s 
Macrocarpa Bonnem.; 21. Conjugata V auch. 
(Zygnema Agh); 22. Hydrydiction Roth.3 

23. Conferva L,; 24. Diatoma De Cand.; 25 
Echinella Lyngb.; 26. Spermogonia Bon- 
nem. ; 

Sect. 5. Continues: 27. Lemania Bory.; 28. No- 
- stoc Vauch. 10). 

Uti sidst utkomna Tomen af Memoirs of 
the Wernerian Society äro äfven 2:ne Alger be= 

skrifne 177). FR | 
ALG/E LICHENOSZA eller LICHENES, Dr 

Le C hevallier har lemnat anmärkningar om 
åtskilliga Laf-slägten samt artmärken, synonyma 
och loca habitationis för många uti Frankrike 
och särdeles ikring Paris förekommande ärter; 
neml. för 61 arter af Opegrapha, ibland hvil- 
ka äro 25 nya; 20 arter af Ärthonia, ibland hvil- 
ka 10 nya; Schizoxylum sepincola Chev. be- 

skrifves 127). i 

Hr EscHweinerR har framställt en afband- 
ling om fructifications-delarne hos slägtet Rhi- 

10) Journ. de Phys. &c. 1822, Mars p. 138 — 148: 
11) Mem. of the Werner. Nat? Hist.:; Soc. Vol. IV p. —; 
23) Journ. de Phys. etc. 1822, Fevr. p. 23 ete = 
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zomorpha. Förf. atiser, att de vårtformiga ut= 
> växter, ' hvilka man ansett som fructifications+ 

'delar, förhålla sig enligt sin inre byggnad som 
ofullkomliga grenar eller likasom sugvårtor; han 

” säger sig vidare hafva upptäckt de rätta fructi- 
fications-organerna; och det hos en artförändring 
af Rihzomorpha subterranea, beskrifver och af= 
ritar "desamma, samt tror sig finna, att åtmins. 
stone de underjordiska Rhigomorphe-arterna till 
textur och fructification komma närmare Ålger= 
De än någon annan växtordning 133; 

Prof: Flörke uti Rostock har” utgifvit 7 — 
ro:de Häftena af sitt arbete om Tyska Lafvarne: 
Det består näml. af torrkade och på papper 
uppfästade exemplar; hvarje häfte innehåller 
20 arter och åtföljes 'af ett ark text, innehål- 
lande artkännemärken, synonyma och loca ha= 
bitationis för hvarje art; hvärjemte Förf. under>= 
stundom bifogat anmärkningar och rättelser för 
åtskilliga af Prof Acharius beskrifna arter. E- 
xemplaren äro med omsorg valde, och Man fin- 
ner här” ganska många af de sällsyntaste arter 14). 

Hr Acad. Ådj. Fries har uti Kongl. Vet. 
Acad Handlingar gifvit fortsättning af sin be= 
skrifning om nya Laf-slägten, näml. : III. Tra- 

13) De fructificeatione Generis Rhizomorphe commens 
” ”tatio. Scripsit Fr. G. Eschweiler. Accedit no- 

vum genus Hyphormycetum. Cum tabula enea. EF 
:berfeldie 1822. 40. i | 

$4) Deutsche Lichenen. 7:te, 8:te, gite, to:te Liefe-' 
rung. Fol. mit Text 8:o. — Uti Regensh. bot. Zeit: 
1822. N:o 26, p. 414, 415 finmes förteckning öfver 
de sällsyntåste arter, som 'uti désså häften förekom- 
ina, och uti Isis 1822. 4, p. 753 — 562 finnes för- 
teckning öfver alla uti hela Samlingen förekomman” 
de arter: ? 



396 
chylia: 1.T: flavo-virescens Fr. (Lecidea:sca- 
brosa Ach. ); 2 TI. saxicola Fr.; 3: T. lignia- 
ria Fr. (Lecidea ligniaria, Ach.); IV. Lecidea 
Ach., hvarest Hr, Frick närmare bestämmer 'slägt- 
characteren till skillnad från Biatora Fri, och 
beskrifver nya eller mindre kända arter: LZ. 
spheralis Fr., milliaria Fr., nitidula Er., hy-. 
drophila Fr., elabens Fr., myrmecina Er. (L. 
scalaris B. myrmecina Ach.y,- citrinella Ach., 
Oederi Wahlenb., silacea Wahlenb., melanophea 
Fr., platycarpa Ach... premnea Ack enteroleu= 
ca Åeh. med 5 variet. , amphibia Fr.. V. Bia- 
tora (Lecidee species Ach.) med 30 hithörande 
Svenska arter, ibland hvilka följande äro nya; 
B. denigrata, mixta, botryosa, inunduta , cama 
pestris 15), ; 

MUSCI FRONDOSI. En anonym Författare 
har lemnat åtskilliga anmärkningar vid den af Hr 
Bridel föreslagne uppställning af Mossorne samt 
gifvit Skekilliga bidrag till förbättring af den- 
samma 199), 

" Hrer Greville och Walker Årnotthaf. 
va gifvit en ny' uppställning af Mossorne, med 
kännetecken och anmärkningar om deras stru= 
ctur, utbredning och historia 17). 

Hr Greville har likaledes beskrifvit en 
ny art sf Grimmia funnen i Scottland 19), 

Hrr Zenker och Dietrich hafva utgifvit 
å:dra Fasc. af deras verk: Musci thuringiaci, 
Berge, jemte de 25 här lemnade exemplar af 

15) K. Vet. Acad. Handlingar för år ER 251 — 276. 
36) Regensb. bot Zeit. 1822. N:o 17, Pp. 270 — 272: 

32) OR of ar NYSE Nat. Hist Ft NU IV: 
. IL, P: — 

18) L. c. p— ” 
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Mossor (från N:o 26-50y förekomma artkän- 
netecken och critiska anmärkningar öfver de 
här framställde arter 19). > | GE 
Hr C. Hestler har utgifvit en gradual-dis- 

sertation de Timmia med 3:ne arter: 1 T. ba- 
varica Hesl. (T. megapolitana Funk Cryptog. 
Gewächse des Fichtelgeb. Heft III. N:o 56 &c 
H. V. N:o 111, ej Hedw.), a. T' austriaca och 
3. T. megapolitana 22). 

D:r Fr. Nees von Esenbeck har lem- 
nat anmärkningar om han-blommorne hos Spha- 
gnum capillaceum, samt med stor noggrannhet 
afritat desamma; han beskrifver anthere med 
den ledade ring, som omgifver dem och hvil- 
ken ring han såg remna i toppen och böja 
sig tillbaka, hvarigenom det gröna mjöl dein- 
nehöllo blef utdrifvet, en del deraf upplöste sig 
i" vatten och sönderföll i talrika ytterst små 
Monader, hvilka rörde sig lifligt, och genom sät- 
tet att röra sig tillkännagåfvo sin djur-natur, 
sedan Förf. framställt en fullständig beskrifning 
om sättet hvarpå anthere öppna sig, anmärker 
han, att detta sker ganska olika hos andra Moss- 
arter, hvilkas anther& öppna sig ofvan i en rund 
vid öppning 21). | | 

Hr Emmerich har lemnat åtskilliga upp- 
lysande underrättelser om den bittills ofullstän- 

digt kända Gymnostomum tetragonum Brid. 229, 

19) Musci Thuringiaci. Vivis exemplaribus exhibue- 
runt et illustraverunt J. C. Zenker et F. D. Die- 
trich. Fasc. Ilidus. Jene 1822. 8:0 ; 

20) Regensb. bot. Zeit. 1822. N:o 48, p. 767. — Der- 
städes omtalas, att: ännu en 4:de art af Timpiua 

«> blifvit funnen uti tragtén ikring Salzburg, 
31) Regensb. bot. Zeit. 1922. N:o 3, p. 33 — 36. T. 1. 
32) L. c. Nio 28, p. 4473 449. 
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Hr Funck har utgifvit 28:de Häftet af Crypt 
togamiska Växter, i synnerhet från Fichtelber= 
get. Detta verk utgöres, som bekant är; af tor= 
kade exemplar af växter från alla Cryptogami- 
ens ordningar, utan text, och upplyser ganska: 
mycket kännedomen om dessa Natur-alster.; Det 
28:de Häftet innehåller N:o 566 — 585, ibland 
hvilka finnas många sällsynta Mossor 239, 

MUSCIHEPATICI, HEPATICA. D:rK aul= 
fuss har framställt anmärkningar om Fargionie 
fructifications-delar, hvarigenom kännedomen om 

denna växt blifvit bättre upplyst än den hittills 

varit 24), 
- FILICES. Hrr Reichenbach och Schuz= 

bert hafva vid Egquiseti sylvatici rötter an= 
märkt dylika tubera som de, hvilka redan för 
länge sedan blifvit anmärkte hos £ arvense L. 7), 

D:r Kaulfuss har gifvit en afhandling om 
utvecklingen af stjelken hos Ophioglossee,ian= 
ledning af den fråga, som blifvit framställd uti 
Regensb. Bot. Zeit. 1821, Pp. 192: om Botry- 
chii  stjelkar utveckla sig snäckformigt eller ej. 
Förf. bevarar frågan. efter noggranna undersök- 
ningar sålunda, att Botrychir stjelkar äro redan 
1 sin tidigaste ålder uppräta', de inåt rullande små- 
bladen dölja den sammantryckta fruktklasen. — 
Denna afbandling innehåller många lärorika un= 
dersökningar, hvarföre den säkert förtjenar nås 
gon större. uppmärksamhet 26, | 

23) Cryptogamische Gewächse, besonders des Fichtel- 
gebirgs, gesammelt von H. C. Funck. 28:s Heft. 1822. 

24) Regensb. bot. Zeit. 1822. Nio 22, Pp. 337 — 343 
25) EL. c. Nio 23, p. 353 — 357. - ; 

26) L. ce Nio 7, Pp. 97 — 109. Tab. I. 
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Monöcotyledones. 

CYPEROIDEA. I anledning af de tvifvel, 
bvilka blifvit väckta rörande säkerheten af de 
skiljemärken , med hvilka man sökt utmärka de 

- nHärslägtade Carex distans L., binervis Sm., 
fulva bröad punctata Gaud,, Schruderi Schkuhr 
och JIZongibracteata Schleich 27), har Hr F. 
Mayer sökt visa deras skilnader genom ett 
noggrannare bestämmande af deras skiljemär- 
ken 28). Härvid har en anonym Förf. gjort den 
anmärkning, att C Schraderi synes snarare vara 
förvandt med C glauca Scop., än med C bi- 
nervis och distans, att Krocker utgifver den 
för C aspera Willd., och att Willdenow sjelf 
citerar sin aspera och glauca, savat erinrar, att 
Willdenow's Herb. torde gifva den säkraste 
upplösning af frågan 29). 

Hr Lesant, Apothekare uti Nantes, har, 
jemte den chemiska analys han gifvit af rötter- 
ne till Cyperus esculentus, äfven omtalt det 
bruk, till hvilket dessa rötter användas; uti öfre 

Italien kokas de och-ätas, men de blifva sega och 
hårda, troligen af det myckna albumen, som de 
innehålla, hvarföre Förf. tror, alt man borde 
söka af desamma bereda-en emulsion, som kan 
förbättras genom tillägg af socker; Förf. omtaå- 
lar ock, att roten blifvit begagnad såsonr suc- 
cedaneum för caffe, samt -såsom tillägg till: Ca- 
cao-böner vid Chocolads beredning; han före- 
slår äfven att ulprässa den olja, som rötterna 
innehålla och begagna densamma i stället för 

27) L. c. N:o 20, p. 320. 
28) L, ec. N:o 45, p. 714 — 7174 
29) L: c. på 717. 4 
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vanlig olive-olja. Han nämner att Negrerne : 
på Guld-kusten af Africa kalla växten la Cross 
och ' dn vända roten såsom ett verksamt analep- 
ticum 32). PG ' 

oo GRAMINEZ. Hof-Rådet Trinius bar ut- 
gifvit ett arbete upplysande Agrostographiens 
tillstånd från de äldsta tider tills Linne's och 
sökt utreda synonymien genom hänförande af 
Gräsens äldre synonymer till de nu brukade 
namn., Förf. anser, att då synonymien en gång 
blifvit rigtigt utredd, kan man icke vidare be- 
höfva att uti våra böcker se en sådan mängd af 
synonyma, ulan lemna dessa uti egna verk, så- 
som särskilda archiver för desamma, Förf. har 
med mycken omsorg sökt att här öfver Grä- 
sen lemna ett dylikt verk. Uti i:sta Afdeln. 
(Zur Geschichte) gifves en öfversigt af Ågro- 
stographiens tillstånd från de äldsta tider till 
Linne's, med den dertill börande Litterature 
och en korrt framställning af äldre Classifica- 
tions-Metboder; 2:dra Afdeln. (Synonyma) ut- 
gör en alphabetisk ordnad förteckning af de af 
äldre Författare brukade Växt-namn, hvarefter 
för hvarje växt följer ett af någon nyare För- 
fattare gifvit och allmännare kändt namn; de 
här anförde synonyma gå till ett antal af 2457. 
Öfver detta verk finnes en ganska instructiv Re- 
cension uti Regensb. bot. Zeit 1823, N:o 1, Pp. 
i — 16, hvarest Recensenten erinrat om de 
Verk, hvilka Förf. förgätit att begagna, anförer 
de här felande synonyma, samt lemnar anmärk- 
ningar vid hänföranden, som Författaren gjort 
af åtskilliga synonyma till nu brukade namn, 

Made 

30) Journ, de Pharm, 1822. Nov., p. 497. — 513: 
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hvarigenom verket erhåller åtskilliga vigtiga till- 

lägg 2"). 
|; Hr G. Graves har börjat att framställa 
ett verk öfver de Engelska Gräsen med illumi- 
nerade figurer och beskrifningar öfver desamma; 
2me Häften, hvardera innehållande 12 Tabel-= 
ler, äro utkomne af detta verk, som synes vara 
mera ämnadt till. upplysning för bildade Landt- 
män än för Botanister 32). | SEN 

D:r Weihe har utgifvit 8:de och g:de Sams : 
lingarne af Tyska Gräs; hvarje Samling innehål= 
ler 25 arter; exemplaren äro valde och verket 
är således en god ledning för dem, hvilka vilja 
lära sig att närmare känna dessa växter 33). 

I anledning af 2:ne i sednare tider från 
Guadeloupe i handeln förekommande Socker- 

. sorter, har Hr Virey lemnat upplysningar om 
de växter, af hvilka de erhållas. Den ena sor= 
ten förekommer med violetta strek på casso- 
nade-topparne, antager svårligen hvit färg; dess 
korn likna moleculerna af potates-mjöl; det är 
en dålig sort, som måste uppblandas med bät- 
tre. Hr. Virey förmodar, att detta socker er- 
hålles af Såccharum wviolaceum Tussac (Flore 
des Antilles. T. 1> p. 160, f. 25, Humb., 
Bonpl. och Kunth. Nov. Gen. & Sp. Pl. T. 1, 

"p- 46), den så kallade 'la Canne a sucre vio- 

8:) Clavis Agrostographix antiquioris. Uebersicht des 
- Zustandes der Agrostographie bis auf Linné, und 
Versuch einer Reduction der alten Synonyme der 
Gräser auf die heutigen Trivial-namen. Vom C, B, 
Trinius. Coburg 1822. 8:0. 

322) A Monograph of the british Grasses. By.George 
Graves. — N:o I & II 1822. 

. 38) Deutsche Gräser. ite, gite Sammlung. Lemgo, 
1822. Fol 

1 
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lette de Batavia; som infördes 1781 på Guade- 
loupe ocli annorstädes. Den kommer 3 månar 

"der förr till mognad än Sacch. officinarum, och 
gifver närå en 6:tedel mer socker-sirup (melasse), 
men denna innesluten i en mängd af växläm= 
nen, hvilka svårligen derifrån kunna afskiljas. 
Den violetta färgen beror 1 synnerhet af det- 
ta Sockererörs bark. — Detta socker, begagnas 
mest för att deraf tillverka rhum och vanlig 
taflia. "Man har redan börjat att mycket öf- 
vergifva odlingen af denna art, i anseende 
till åfvannämnde olägenheter. Den andra Soc- 
ker-sorten är deremot ganska hvit och. lätt 
att af densamma bereda ett vackert rafine- 
rädt socker, ofta af en prägtig. hvithet;” men 

detta rafinerade socker är mycket poröst el- 
ler svampagtigt, hvarföre det är ganska lätt- 
löst; det är nu till flera behof en särdeles be- 
gärlig sort. Hr Virey upplyser, att det erhål+ 
les af en artförändring af det vanliga Saccha= 
rum officinarum, och är kommet från Otabeite. 

Det har en ganska stark vegetation och man er- 
håller af detsamma 4 skördar under samma tid, 
som man af det vanliga socker-röret blott be- 
kommer 3:ne. Det har en starkare växt, mot-= 

står bättre våldsamma stormar, och gifver 3:del 
mer christallisabelt socker. Dess enda olägen= 
het är att mer utmaägra jorden, än det vanliga 
Socker-Röret gör 34), 

Hr Kunth har gifvit en Monographie öf. 
ver Slägtet Bambusa, och först afbandlat dess 

34) Journ. de Pharm, 1822. Fevr. p. 77 — 80, 
Anm. Hr Virey har förut uti Journ. de Pharm. 

1816. T. II, p. 385 &c. framställt undersökningar 
och anmärkningar om 2:ne de vanligaste arter af 
'Socker-Bör och deras art-förändringar. 
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historia. Han anmärker, att Ret2ius först in« 
såg, att Arundo Bambos Linn. borde utgöra ett 
eget slägte, som han kallade :Bambos, hvilket 
namn Sc hr eber ändrade till Bambusa. Vid sam=; 
ma tid bestämde Jussieu ett nytt slägte, som 

han -kallade JVastus, hvilket af flera Botanister 

ahsågs för samma som Bambusa, och förenades, 
äfven dermed såsom samma art, Beauvois 

ökade oredan, då han behöll namnen, men gaf 
dem åt helt andra växter, Bambusa Beauv. 
Agrostol. svarar till kännetecken och figur ej 
väl till Bambusa Schreb.; Nastus Beauv., be» 

stående af ett nytt species Bambusa, neml. B. 

Thouarsii Kunth, bör försvinna och namnet 
Nastus såsom äldre bör föredragas det af Stem- 
matospermum, som Beauvois gifvit åt Nastus 

- Juss.. Humboldt och Bonpland beskrefvo 
uti Plantes sequinos. Bambusa guadua och la-. 
tifolia, hvilket antogs af Kunth uti Nova Gen. 
& Sp. Plantar. T, 1, men han anser dem nu - 
böra derifrån skiljas. Förf. framställer derefter. 
utförliga kännetecken för 5 med hvarandra nära 

förvandta Slägten och uppräknar de dit höran= 
de arter: I. JVastus Juss.: IV. borbonica K unth. 
C(Bambusa alpina Bovry, Stemmatospermum ver- 
ticillatum Beauv.); II, Bambusa Schreb.: 1. B. 
arundinacea Boxb. (Arundo Bambos Linn.?)a 
2. B. stricta Boxb., 3. B. Thouarsii Kunthse. . 
(Nastus Beauv, Agrostol. t XXV, f, 3), ILL 
Guadia Kunth; hit höra Bamb. guadua och 
latifolia Humb. & Bonpl.; IV. Beesha Bheed.;. 
hit hörer' Bamnb, baccifera Boxb.; V. Chusquea 

Kuuth: hit höra Nastus chusque Humb., Bonpl. 
& Kunth. Nov. Gen. & Sp. Pl. och Arundo 
quila Poir, Enc., ej Molin. Hist. Nat. Chil, 359, 

35) Journ. de. Phys. &c0. 1822. Aout. p. 148 — 1351." 



404 | 
JUNCI. D:r E. Meyer har framställt en 

korrt öfversigt af de hittills kända arter af släg- 
tet Juncus 36). — Detta arbete är en prodomus 
till den Monographie öfver Juncus, som Förf. 
framdeles ämnar att utgifva, och hvaraf Förfat- 
tarens Junci generis Monographize specimen (Got- 
tinge 1819) är att anse såsom en början. 

Grefve Casp. v. Sternberg har fram- 
ställt en afhandling om det af Plumier be- 
stämda slägtet Zannonia, hvilket Linné för-. 
enade med Commelina (C. Zannonia) och Per- 
soon hänförde till Tradescantia sisom subge- 
nus, men som enligt Författarens tanka af Cra- 
mer blifvit med rätta återställdt (Z. bibractea= 
ta); Förf. uppgifver dess slägt-kännetecken , och 
anmärker, att Linne's Zannonia (af Cucurbi- 
tacearum ordning) bör gifvas ett annat namn, 
såsom varande sednare bestämd, än den af 
Plumier benämnde Zannonia 37). : 

IRIDEZX. Prof. v. Schrank har lemnat 
en Monographie öfver de till denna Växtord- 
ning hörande Capska Zridece, hvarvid Förf. nog- 
grannut bestämt de hitbörande slägten och arter, 
fridee& fördelas här uti 2:ne afdelningar: I. Iri- 
dee vere: Iris, Xiphium, Galaxia, Morea, 
Ixia, Gladiolus och Äntholyza. II. Iridee ad- 
scite; ÅAristea, Dilatris och Schinnongia. Dessa 

slägten med sina arter äro granskade och be- 
skrifne efter : vilda exemplar, samlade af Herr 
Brehm, hvilken såsom Pharmaceuticus tillbragt 
en längre tid på Cap. 39) 

36) Synopsis Juncorum rite cognitorum. Ad inaugu- 
randam plantarum generis monographiam. Auctore 

. EH. F. Meyer, Gottinge 1822, 8:0. 
37) Regensb. bot. Zeit. 1822. N:o 11, p. 161 — 163. 
3:) Denkschriften der Königl..”baiersch.” botan. Ge-- 
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:EYSIMACHIZ. D:r Weihe har beskrif- 

vit en ny art af Lysimachia, kallad vestphali- 
ea, hvars plats i Systemet blifver emellan £L. 
punrctata och vulgaris, ifrån hvilken sednaré 
den dock icke synes betydligen specifice skilld 397). 

POLYGALA 49). D:r Hartman har un- 
der Prof. och Commend. Thunberg's pre- 
sidio utgifvit sin gradual-dissertation de Kra- 
meria. Förf. har indelt sitt arbete uti 2:ne af- 
delningar; uti den första afhandlas det botani- 
ska, hvarvid förekomma slägtets historia, cha- 
racter naturalis och essentialis samt critiska 
anmärkningar vid desamma, ibland hvilka kun- 
na nämnas den, att Förf. anser detta slägte 
böra utgöra en egen Växtordning; derefter följa 
beskrifningar öfver arterna, hvilka äro 5, näml.: 
K, ixina L., triandra Buiz & Pavon., Zinearis 
BR. & P., glabra Spreng. och cytisoides Cavan.. 
Förf., som heft tillfälle att sjelf granska de 2:ne 
förstnämnda arterne, har upplyst detta slägtes 
kännetecken och arters kännedom i betydlig 
grad; jemnförelsevis till den kunskap, som man 
förut egt om desamma. Uti andra Afdelningen 
har Förf. afbandlat Kramerie triandre (Rata= : 
nhic) rots medicinska historia, analys och sät- 
tet ätt använda roten för medicinskt behof, der- 
efter gifvit en korrt och lätt fattlig öfversigt af 
de sjukdomar, uti hvilka den med fördel blifvit 
begagnad, samt de formler hvilka dertill blifvit 
föreskrifne. Denna sednare afbandling eger för 
sin korrthet och brukbarhet ett stort värde. — Väx- 
tens förträffliga egenskaper såsom ett adstringe- 
BÖRS 

sellseb, in Regensb. tisten B:des riste Abt. Régens- 
borg 1822. 4:0 

329) Regensb. Bot. Zeit. 1822. N:v 46, p. 413 — 413. 
40) Jusi. ih Mei. du Mus. T: Dp, — rr 
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"rande medel synes här på ett ganska afgjordt 
sält bevisade 41); ; PR 

LABIATAE. Hr Opiz har framstält ans 
märkningar vid de kännetecken, hvilka äro vigs 
tigast att iagttaga vid bestämmandet af Mernthe 
och Thymi arter, samt tillika gifvit schema till 
afdelningar inom Menthe slägte 42). 

Prof; Sch o uw har lemnat anmärkningar 
om de Laävendulce-arter, hvilka gifva Lavendel 
"olja och Lavendel-vatten. Han erinrar, att de 
"flesta botaniska Författare antagit, att nämnde 
producter erhållas af L. spica L.,att äldre Förs 
"fattare mindre föllständigt bestämt 2:ne arter 
CL. Zatifolia Casp. Baubhs och £L. angustifolia 
Ejusd.), hvilka v. Linne hänförde till sin L, 
"'spica; att Chaix å nyo antog dem: för arter 
med namn af L. Iatifolia och officinalis -Cuti 
Villars Hist. des Pl; de Dauph. T. I p. 355), 
hvilket Willdenow äfven uti sednare tider 
gjorde, då han benämnde dem: L. latifolia och 
spica ”(Enum. pl: Hort. Reg. bot. Berol.); samt 
att det är De Candolle, som uti FL. Fr: Ti 
VI. Suppl. p. 397 först upplyst; att uti Franks 
rike utdrages Lavendel-oljan af L. latifolia, och 
att Lavendel-vattnet erhålles af L. spica, hvars 
före De Candolle benämner L. latifolia för 
L. vera, och den ändra kallar han £L. spica; 
denna-sednare uthärdar tämligen väl det Nordi= 
ska climatet allt upp till Upsala; hvaremot £. 
latifolia är ömtåligare för kölden, och kan åtmin=/ 

41) Krameria, Dissertätio botanico-medica sistens His 
storiam botanicam generis nec non notiones Aucto= 
rum circa Ratanhiam radicem chemicas et medicas 
Preside Professore Thunberg. Respondente Au= 
ctore C. J. Hartman. Upsalie 1822, a 

42) Regensb, bot Zeit. 1822. Nio 39, p. 623. 
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stone icke uti medlersta Sverige med framgång 
odlas på kall jord. Hr Schouw omtalar slute- 
ligen-de skillnader, hvilka utmärka dessa båda 
arter från hvarandra 43), SRA RR | 

D:r Weihe har lemnat beskrifning af en 
ny. art af Lamium , kallad vestphalicum , hyil- 
ken uti Systemet har sin plats emellan £L. pur« 
pureum och incisum 44”). 

SCHROPHULARLE.  Lif.Medicus Thels 
ning har under Prof. och Commend, : Thun- 
berg's presidio utgifvit sin graduval-dissertation ' 
om Digitalis purpurea. Uti denna afhandling 

« förekomma först anmärkningar om växtens plats 
uti de Linne'ska och Jussiewska Systemerna 
samt en mycket fullständig förteckning öfver de 
skrifter, hvilka afhandla nämnde växt till dess 
medicinska egenskaper. ' Förf. lemnar vidare un- 
derrättelser . om tjenligaste jordmån för växtens 
plantering och om sättet att med största för- 
del samla, torka och förvara bladen till fram=- 
tida bruk; derefter förekommer 'chemisk analys 
af växten samt anmärkningar om växtens be- 
ståndsdelar. -Sluteligen omtalas de sjukdomar, 
uti hvilka Digitalis purpurea varit begagnad, 
samt formler för medlets användande. Denna 
afbandling har samma förtjenst som den öfver 
Krameriza, att näml. i korrthet gifva de brukba- 
raste anvisningar till begagnande af ifrågava- 
fande växt 457), 

43) Tidsskrift for Naturvidenskaberne. Udgivet af H 
C. Örsted, J. W. Hornemann, J. Reinhardt. 
N:o 3; p. 389 —391: 

Nr Regensb. bot: Zeit. 1822. Beil. 3, p: 105. 
45) De Digitali purpurea Dissertatio medica. Preside 

Professore Thunberg. Respondénte Auetore C. A. 
Thelning. Upsalig 1822. 4:0. 
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SOLANEA. Hof-Rådet Schrader uti Göt- 
tingen har till K. Vet. Societ. derstädes inlem- 

nat fortsättningen och slutet af sin afhandling: 
Monographie generis Verbasci Sectio altera; 
denna innehåller arterna: foliis non decurrenti- 
bus, hvilken afdelning Förf. fördelt uti 3:ne un- 
der-afdelningar (floribus glomeratis, fasciculatis 
och geminis solitariisque). Uti första section 
förekommo 18 arter ; denna börjar alltså med N:o 
19.  1:sta under-afdelningen (floribus glomera= 
tis): 19: 7. srriacum Schrad., 20. V. undula= 
tum Lam. (7. plicatum Fl. Greec.), 21. V. ce- 
ratophyllum Schrad., 22. VV. pinnatifidum Vabls 
(V. bipinnatifidum Curt.); 2:dra under-afdel- 
ningen (floribus fasciculatis): 23. V-. chryserium 
Schrad., 24. V-. longifolium Ten.; 25. V. 'spe- 
ciosum. Schrad. (V-. thapsoides Host., V. longi= 
olium De C., non Ten.), 26. V. Schottianuns 
Schrad.,” 27. leptostachium De C., 28: V. gna= 

. phalodes Bieb., 29. P, pulverulentum Vill., 30. 
VV. mixtum De C., 31. VV. floccosum Kits & 
Waldst;, 32. Z. Lycknitis Linn. med flera af 
arter, 33. V.. monspessulanum Pers., 34. V.ru- 
biginosum Kit. & Waldst., 35. V. ovatum 
Schrad., 36. 7. orientale Bieb., 37. V. austria= 
cum -Schrad., 38. VV. nigrum Linn.; hit hörer 
V. parisiense Thuill. såsom afart; en annan af- 
art beskrifver Gmelin uti FL Sib. 4, p.- 92s 
t. 47; 39. 7. alopecurus Thuill., 40. PV. chaixii 
Vill., 41. Z. erocum Schrad., 42. V. hyoseri- 
folium Schrad.; 3:dje undersafdelningen (flori= 
bus geminis solitariisve): 43. V. angustifolium 
Yen., 44. V. simplex Labill, 45. Z. majale 
De Cand:, 46. V. compactum Bieb. Kovalifo- 
lium Curt)» 47. V. formosum Schrad., 48. V. 
; betoni= 

VS 
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betonicefolium Desf., 49. ks Mill. , 
(7. puniceum Schrad. Hort. Geett.)), 50. V. triste 
Sm. (P- ferrugineum Andr.), 51. 7. prrami- 
datum Bieb., 52. VV. spectabitle Bieb., 53. V-. 
pheniceum Linn., 54. 5. Blattaria fsk 55: 
V: repandum Willd., 56. 7. Blattarioides Lam. 
(7. glabrum Willd., V. virgatum Wither.), 57. 
V. grandi iflorum Schrad., 58. V. bugulefolium 
Lam., 59. V. spinosum finn”. Degdtter följer 
ett tillägg till i:stla section: foliis decurrentibus 
ibland de deruti upptagna utmärka sig särdeles: 
V-. candidissimum De C. och gossypinum Bieb.. 
Slägtet Verbascum innehåller således några och 
sextio arter.  Atskilliga äro dock för Förf. tvif- 
velägliga, såsom varande ofullständigt beskrifna, 
och ej af Förf: sedda; W. ex. 7.  Bocrhant 
Linn., lcemorrhoidale Ait., Claytoni Mich., cor- 
datum Desf., urticefolium Lam. m. fl... Några 
i Trädgårdar förekommande har Förl. ej kunnat 
anse som egna arter, utan hänfört dem till förut 
kända. Z. Barnadesii Vahl. och Iyratum Lam. 
höra till Celsia; V. Osbeckii Linn. är ett eget 
slägte, som Cövantiles. bösbrilvig med namn 
at Triguera ambrosiaca , troligen utan att känna 
synonymet, emedan han ej anfört det. Det är 
äfven ovisst till hvilket slägte Z. parviflorum 
Lam. hörer, emedan man icke kan afgöra detta 

af det enda dåliga exemplar deraf, som finnes 
i Jussiev's Herbario 467. 

BORRAGINEAT. (Asperifolic Linn.). Prof. 
Lehmann bår utgifvit 2:dra Fasc. af det verk, 
som han börjat framställa, innehållande figurer 

2 

46) Göttingisehe Gelehrte Anzeigen 1822, TR Stäck. 
p. 2049 — 2056. 

K. V. A. Ärsb. 1822. | 27 
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af hithörande växter: Tab. 11. Onosma tincto> 
rium Bieb:, 12. O. rupestre Bieb., 13: O. sim- 

plicissimum Linn., 14. O. angustifolium TLehm,; 
15. Cynoglossum divaricatum Steph., 16. Echi- 

um Swartsii Lehm., 17. E. strigosum Sw., 18. 

E. clavatum Willd., 19: E. macrophyllum Lehm. 

(E. nervosum Åit.), 20. E. petreum Trattin. 
CE. rosmarinifolium Schrank.) 42). | 

BIGNONIACEZ. Hr Dav. Don har be- 
stämt 2:ne nya Växtslägten från Nepaul: 1. Tri- 
chosporum grandiflorum Don. (Incarvillea pa- 
rasitica Boxb. Corom, Pl. tab. 291.) och IT. par- 
viflorum Don; II. Lysionotus serrata Don, 
som kommer nära till det förstnämnde slägtet. 
Förf. anser dock, att båda böra uppställas uti 
en egen ordning: Didymocarpee 48): 

POLEMONAIA. Hr Don har äfven framställt 
anmärkningar om de hithörande växter; först gifl- 
ves kännetecken för ordningen och jsedan- för 
följande slägten: Polemonium, Phlox, Gilia, 
Ipomopsis Mich., Cantua , Caldasia, Hoitzia och 

Periphragmos ; hvarefter artkännemärken lemnas 

för Cantua: 1. pyrifolia Juss., 2. theefolia 
Don.; 3. quercifolia Juss., 4. buxifolia Juss.; 
5. ovata Cav.; sluteligen erinrar Förf., att Vestia 

hörer till SoZane& och ej hit, samt gifver slägt- 

kännetecken för 'densamma 49). > 
APOCINEZAZ. Hr Virey har lemnat åt- 

skilliga underrättelser om det bekanta Trädet 
Bois amer från ön Bourbon. Det är en art af 

X 

47) Icones et Descriptiones novarum et minus cognita= 
rum stirpium. Auctore J. G. C. Lehmann. Icones 
rariorum Plantarum e Familia Asperifoliarum. Fasc. 
HH. Hamburge 1822. Fol. ; 

42) Edinb. Philos. Journ. 1822. N:o XIV, p- 282—291. 
49) L. c. N:o XIV, p. 82—86. 
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> Carissa ; som Hr Vir ey källat borbonica. Veden 
(lignum) som är bäsk, raspas och infunderas uti 
vin eller rhum, samt begagnas på 'det sättet an- 
vänd allmänt såsom uti sin. hemort verksam mot 
magens och starmkanalens slapphet :(Atonie), 
hvilket 'onda”är så vanligt uti tragterhe emellan 
Tropikerne. Hr Virey förmodar, att den i 
anseende till sitt principium amarum äfven bör 
kanna gagna mot intermittenta febrar och mot 
maskar, men anmärker, att den bör nyttjas 
med varsamhet, såsom. varande ett ganska kraf- 
tigt medel,. hämtadt af denna vanligen giftiga 

växtordning 29), ; | 
SAPOTZAE, Prof. Nees v. Esenbeck har 

beskrifvit ett nytt växt-slägte, kalladt Hornschu= 
chia med 2:ne arter: H. bryotrophe och Hi 
Myrtillus, båda från Brasilien. Härvid kan an= 
märkas, att Prof. Sprengel äfven beskrifvit ett 
nytt växt-slägte med. namn af Hornschuchia 
(H. brasiliensis Neue Entd. 3:r Th. p- 64) af 
okänd växtordning, hörande till XVIII:de clas- 
sen i det Linne'ska Systemet. Ettdera af des- 
sa slägtnamn måste således återtagas en | 

RHODODENDRA. Hr Dav. Don har lem- 
nat anmärkningar om slägtena Azalea; Rhodo- 
dendron , Ledum och Leiophyllum, samt gifvit 
förbättrade slägt-kännemärken för de samma 2), 

Prof. Wenderoth har erinrat, att slägtet 
Arbuius bör delas uti 2:nes; att A. unedo, An- 

50) Journ. de Pharm. 1822. Mai & Juin. p. 241 —243. 
— Denna växt är troligen densamma med,den af Pe- 
tit Thouars beskrifna Carissa xylopieron; om hyvil- 
ken nämnde Författare först gifvit de tillförlitligaste 
underrättelser. é ; | 

s:) Denkschrift. der Königl, botan. Gesellsch. II B. riste 
Abth. p. 

52) Edinb. Philos. Journ. 1822. I Qu. p. 47 — 51. 
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drachne, laurifotia m. fl. böra utgöra ett, och 
4. uva ursi, alpina m. fl. dylika det åndra; 
samt anmärker de olikheter, hvilka tillhöra hvar- 
dera 937). 

SYNANTHERA. Prof v. Martius har be- 
skrifvit ett nytt våxtslägte kalladt Lychnophora , 
hörande till Polygamia 2aqualis uti Linn. Syste- 
met och till den af nyare för fattare bestämda 
växtordningen Vernoniacee; 8 arter äro här be- 
skrifne näml. LL. 1. FRE SES 2. ericoides , 3. 
Pinaster , 4. villosissima , 5. staavioides , 6. ros- 

marinifolia , 9. hakeaefolia , 8. salicifolia 54). 
Hr Opiz har gifvit den underrättelse, att 

den af Prof. Tausch beskrifna Achillcea Han: 
 keana CRegersb. bot. Zeit 1821. p. 567) är 
samma med A. sudetica, som Hr Opiz redan 
år 1812 beskref uti Andre's Hesperus 55), 

Hr Maty har anmärkt, att, Zpargia ca- 
nescens Sieb. Catal. FI. Germ. är synonym till 
4. Berinii Bartling uti Regensb. bot, Zeit. 1820 
pe 345 56), 

Dr Fr. Nees von Esenbeck har lemnat 
åtskilliga anmärkningar om Crepis Sprengeriana 
och lappacea, samt förmodar, att Willde- 

now's Cr. Sprengeriana torde vara skild från 
den i Trädgårdar under detta namn förekom- 
mande art 577). 

NYMPHAEACEZ De Cand. Hr Trattin- 
nick har framställt critiska anmärkningar om 
Egyptiernes och Grekernes Cramus och Lotus. 

s3) Regensb. bot. Zeit. 1822. N:o 43 p. 688. 
Så Denkschrift. der K. Bot. Grsellkeke II B. itite Abth. 

— tab. 
Regenisb. bot. Zeit. 1822. N:o 40 p. 636. 

56) I c. 3:te Beil. p. 106. 
") Regensb. Bot. Zeit. 1822 N:o 40 p- 638. 
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Theophrasti Cramus är v. Linné's Nym- 
phea Nelumbo. Nyare Förf. hafva skiljt den- 

na art från Nymphea till ett eget slägte: | Ne- 
Jumbo  Adans, Gärtn., Willd., Nelumbium Juss., 
Cyamus Smith; åtskilliga så äldre som nyare 
tiders Författare hafva förvexlat Cyamus med 
Lotus; Smith ansåg origtigt Cramus för de 
gamles Lotus. Liksom Cyramus fordom var före- 
nad med JNymphea i ett slägte, så var Lotus 
det äfven, men måste liksom den förstnämnde 
skiljas derifrån; Salisbury delade altså Nym- 
phea ännu ut :2:ne slägten, frånskilde der- 
ifrån. dem; som han kallade Castalia; Smith 
benämnde åter. Salisbury's Castalia för Nym- 
phea, och Salisbury's Nymphea för Nuphar, 
af blott den" anledning, att vi känna flera och 
skönare arter af Castalia än af de gulblommi- 
ga Nympheerne. Förf. granskar Cyami känne- 
tecken jemnförda med Nymphee och Castalie, 
anmärker att De Candolle blott upptager 2:ne 
bestämda arter af Cramus (el. Nelumbium Juss.) 
näml. /Nelumbium speciosum och NV. luteum;, hvar- 
vid Förf. omtalar, alt han uti elt chinesiskt na- 
turalhistoriskt verk sedt afritade ännu 2:ne' ar- 
ter, hvilka han benämner Cyamis discolor & 
C. marginatus ; och framställer kännemärken för 
desamma; enl. Författasens åsigt synes JV. lu- 
teum (Cramus luteus)liksom NV. jamaicense blott 
vara afarter af JV. speciosum (Cramus Ne- 
lumbo), men N. codophyllum RBafin. (Cyamus 
codophyllum Nutt.) anser han för egen art; 
NN. pentapetalum Willd. tror han vara ett eget 
slägte, samt tviflar, att JVelumb. speciosum uti Curt. 
Bot, Mag. N:o 903' är samma med den af Smith 
utr Exot. bot. I. p. 59 beskrifna; förmodar, att 
Smith författat beskrifningen "efter en annan 
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växt än den, som Sowerby afritat; den afri- 
tade synes vara NV. speciosum var. jamaicense; 
N. speciosum B. Samarä” och y. caspicum an- 
ser han med De Candolle för blott, afarter, 
?ty, säger han, eljest måste vi tillstå, att vi ej 
känna de gamles verkliga Cramus;' då den re- 
dan sedan längré tid tillbaka icke mera finnes 
uti Egypten, och de' växter, hvilka vi hittils 

tagit för densamma, alla äro af orientaliskt el- 

Americanskt ursprung; men att besvara frågan 
hvilkendera ' af dessa öfverensstämmer med den 

Egyptiska Lotus; torde svårligen kunna ske.' En- 
ligt Rumplhius finnas på Java flera Nelumbier 
med 'blområor af olika färgor; om så är, torde 
väl de Ostindiska vara samma art med den ford- 
na Egyptiska; men om man gör dessa till ar-. 
ter, då kan ingen mera säga, till bvilken den 
gamla sb deg Cyamus hört.” — Cyamus' re- 
niformis (Nel, reniforme Willd.), som De Can- 
dolle orätt hänför till Nymphea, anser Förf, 
ej för Nymphea eller Castalia ; emedan Wal- 
ter bestämmer den loculis monospermis; De 
Candolle har ej uppgifvit orsaken hvarföre 
han hitfört den; Hr Trattinnick förmodar, 
att: De Candolle kanhända under detta namn 
beskrifvit ett torrkadt exemplar af den. växt, 
som Andrews uti Bot. Repos. V. B.N:o 297 
afritat och :beskrifvit, och som äfven är hemma 
uti Carolina i N. America samt Sims uti Bot. 
Magaz, hänfört - som synonym till Nymphea 
odorata ,' men som dock är en egen art, hvil- 
ken: Förf. här: framställer såsom en Castalia utan 
ärtnamn men med artMmärke; Hvad JVelumbo 
indica & javanica Poir. Enc. angå, anser han 
ännu ovisst, om de äro en art. Förf; omtalar 

derefter "de kännetecken, med hvilka Castalia 
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och INymphea skiljas från hvarandra, och erin- 
rar, att han uti denna afhandling följer Salis- 
bury's bestämning af Nymphea,  Castalia, 
Euryate och Cyamus (Annals of Bot. N:o 4 p. 
69 &c., Hook. Paradis. Lond. 5 H.); han lemnar . 
vidare anmärkningar öfver åtskillige, Castalie 
arter, bestrider aldeles De Candolle's uppgift, 
att den Ungerska C: Lotus (Nymphea therma- 
Zis De Cand.) är, skild från den Egyptiska, eme- 
"dan de af Sieber hemförda exemplar af den 
sednare fullkoml. öfverensstämma med den för- 
ra; men att Nymphea Lotus Beauv. FI. d'Ova- 
re et de Benin är en egen art, skild: från den 
verkliga af samma namn; han gifver derefter 

" artmärke för C. Lotus, och bestämmer de skil- 
nader, med hvilka de närmast beslägtade arter 
utmärka sig, näml. 1. Castalia — Fl. d'Oy., 2.-C. 
sacra (NV. pubescens Willd.), 3. C. magnifica, 
B. rosea , 4. C. amplas hvilken Förf, förmodar 
vara blott en var. af C., Lotus, 5. C. Rudgeana 
Mey., 6. C. wversicolor (N. wversicolor Boxb.); - 
han omnämner den tvist, som uppkommit emel- 

« lan Dr Smith och Hr, Sims om Crami och 
Loti /Historia och Mythologie; Smith ansåg 
näml., att den dyrkan som visades Cyamus upp- 
kommit deraf, att fröna uti det på vattnet kring- 
flytande fröhuset gro, och detta sednare på så- 
dant sätt föreställde 'en art af ymnighetshorn, 
hvilket gifvit anledning att dyrka Cyamus, i 
förening med vattnet, såsom en symbol af frugt-. 
barhet ; han förmodar, att Cyamus är den växt, 
som i Forntiden i detta hänseende dyrkades på 
ett religieust sätt, och att C. Lotus alenast ge- 
nom förvexling med Cyamus blifvit vigtig uti 
Egyptiska Mythologien; Sims vederlägger det- 
ta sålunda? ep växt, säger han, som blolt visar 
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sig med den tillväxande Nilen, af hvilken i Egyp- 
ten all frugtbarhet beror, och som "åter försvin- 
ner, då Nilen träder inom sin bädd, och då 
ligger begrafven i torr sand, tills nästa öfver- 
svämning åter uppväcker den, måste hos de vid- 
skepliga "Egyptierne nödvändigt blifva ett före- 
mål för dyrkan; äfven de nu varande Egyp- 
tierne benämna Castalia Lotus för Nilens brud, 
och antyda dermed den samtida tillvaron och 
symbolen af frugtbarhet o. s. vV.; Sims anser, 
att det alldeles icke varit Cyramus Nelumbo , 
som varit dyrkad, utan Castalia Lotus, hvilken 
äfven Herodotus och Theophrastus ganska 
rigtigt ”åtskilt från Cramus, den de äfven be- 
skrifvit, o. s. v. Förf. anställer derefter under- 
sökningar om de så kallade heliga Bönorne, hvil- 
kas bruk Pythagoras förbudit sina Lårjungar; 
om dessa Bönors art och betydelse har varit myc- 
ket tvistadt; Smith ansåg, att de, voro frön af 
Cyamus LINelumbo, mem Sims vederlägger detta 
dermed, att Cramus icke växer uti Grekeland; 
Hr Trattinnick tror, att förbudet bör anses 
såsom ett förblommeradt talesätt och ej efter dess 
bokstafliga lydelse, och så har Plutarchus 
äfven tagit det; ty med förbudet, som Pytha- 
oras gaf: ”afhåll dig från Bönorne,? bör för- 

stås: ?afhåll dig från Statsangelägenheter,? eme- 
dan på hans 'tid afgjordes valen af Magistrats-per- 
soner medelst omröstning med hvita och svarta 
Bönor. Orsaken till förvexlingen af Cyamus med 
Lotus förmodar Förf. hafva uppkommit deraf, 
att båda blefvo religieust dyrkade, och att bå- 
da spelade en vigtig role så väl uti Egyptiska 
som Indiska Mythologien; att C. sacra varit en 
med C. Lotus förblandad art medgifver Förf., 
och tror, att båda så väl som flera andra artér 
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t. ex. C. rubra och cerulea haft samma betydel- 
se hos de äldre folkslagen, samt således blifvit 
dyrkade såsom bilder af -den öfver vattnet sväf- 
vande Gudomligheten, som utdelade välsignelse 
och frugtbarhet; han anser, att Eg gyptiernes Lo- 
tus verkligen. varit en Castalia ,' och troligen 
vanligast C. Lotus, menvatt äfven namnet Lo- 
tus gafs någon gång åt Cyramus JNelumbo, som 
säkerligen fordom , fastän sällsamt förekommit uti 
Egypten, ren i sednare Uder äcke. mera där 
blifvit funnen, Förf. omtalar den dyrkan, som 
Cyramus Nelumbo i forntiden haft uti Ostindien 
äfven såsom en sinnebild af en Gudomlighet, 
hvartill otvifvelagtigt' dess stora rosenröda och 
på vattnet liksom underbart simmande blommor 
mycket bidragit; Förf. yttrar slutligen: ”Egyp- 
tierne vörda Nilen såsom en Gudomlighetens 
välsignelse eller välgärning, dess vatten är för 
dem en helgedom, och hvarje växt, som växer 
deruti, är det för dem icke mindre; så mycket, 
mer en så utmärkt pragtväxt som Castalia Lo- 
zus, hvilken synes lefva blott med Nilen, på sätt 
och vis uti ägta förening. Den anses hos dem så- 
som den heliga flodens vigda brud, såsom ett 
synbart tecken af den gudomliga buldheten och 
gifmildheten, såsom en Solens Anförvandt , såsom 
deras Lands största prydnad, och äntel. äfven 
såsom ett godt näringsmedel?” 58 

Hr Macgilivray bar framstallt beskrif- 
ningar af 2:ne varieteter af Nymphea lutea, 
fundne uti Skottland 59), 

58) Regensb. bot. Zeit. 1822 N:o 37 p. 577 — 591, N:o 
38 p. 593 — 608. 

59) Mem. of the Werner. Soc. Vol. IV. P. I p.— 
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- UMBELLIFERA. Hr Godefroi, Fransk 
Pharmaceuticus, har -lemnat bekräftelse åf den 
giftiga egenskap, som finnes hos OÖenanthe crocata 
L; 3:ne personer hade ätit af roten; den, som 
ätit mäst, dog deraf, de öfrige räddades genom 
kräkmedel. Han omtalar, att uti Dep, t. m.t. Loire: 
inferieure använder man roten utvertes mot He- 
morrhoider 6907, ; i 

CRUCIFERAZ. En anonym Förf. har fram- 
ställt åtskilliga anmärkningar vid de Candolle's, 
bearbetning af Drabe-arterna uti dess Systema 
naturale Regni Vegetab. Vol, II., och särdeles gran- 
skat dess bestämningar af Draba Aizoon och Aizoi- 
des 61), 

En anonym Förf. har likaledes uppräknat 
de Tyska arterne af Arabis 62), Dentaria 63) 
och Cardamine 64) enligt De Candolle's be- 
stämning af de samma uti dess ofta nämnde verk; 
samt gifvit anmärkningar om dem. 

Hr Baron Wrangel har lemnat mycket 
upplysande underrättelser om den ”ofta förvex- 
lade Cardamine parviflora Linn. . Förf. gran- 
skar de af särskilda skriftställare gifma, hittils 
ofullständiga, uppgifter om denna växt, gifver 

> derefter- en utförlig beskrifning om densamma, 
framställer > dess synonyma samt lemnar äfven 

figur af Växten 657. s NCR 
— Vid sistnämnde Afhandling har Hr Dr 
Wahlenberg gifvit ett tillägg, upplysande 

60) Journ. de Pharmac. 1822 Apr. p. 170 — 172. 
61) Regensb. bot. Zeit, 1822 N:o:30 p- 468 — 475. 
62) Regensb. bot. Zeit. 1822 N:o 18 p: 286 — 289. : 
63) IL ce N:o 27 p, 432. 
$4) 1 c. N:o 33 p. 528. 
cs) Kongl. Vet. Acad. Handl. 1822 p. 277 —-299, 

tab. IV. ; z 
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egenheten af denna Växts utbredning så inom 
Fäderneslandet som uti öfriga trakter af verl- 
den. « Enligt dess undersökningar, synes Garda- 
'mine parviflora' egenteligen inom Sverige före- 
komma i medlersta delen af Riket, i tragterne 
af de större vattnen, ?der landet är som bre- 
dast och derföre kan gömma den mästa egna 
fugtighet, samt vara som mest. befriadt från 

- hafsblåst;? Förf. anställer betraktelser öfver cli- - 
matens och omgifvande förhållandens olika in- 
flytanden så på utseendet af denna växt som 
på åtskilliga andra 66). ; 

: Prof. De Candolle har lemnat en utför- 
lig afhandling om de särskilda arter och art- 
förändringar af Brassica, hvilka odlas uti Eu- 
ropa; de äro egentel. 5 arter, hvilka, jemte si- 
na artförändringar, blifva af Förf. beskrifne: I 
Br. oleracea L., 2. Br. .campestris L., 3. Br. 
Rapa L:, 4. Br. napus L., 5. Br. precox Kit. 
& Waldst 67). Fe 
» - GUTTIFERA. Hr Virey har gifvit åt- 
skilliga underrättelser om Garcinie Mangostana 
frugt; Förf. beskrifver Trädet, 'som ursprungli- 
gen växer på Molucciska 'öarne, imnen blifvit öf- 
verfördt till båda Indierne i anseende till frug- 
tens förträfflighet.  Trädets bark begagnas till 
decoct, som har tonisk egenskap och nyttjas till 
gurgelvatten mot torsk C(Aphthe), hvarföre den 
hemföres "från Ostindien. Då stam eller grenar 
såras, gifva de ifrån sig en gul saft, lik Gum- 

66) 1. c.-p. 200— 294. | 
67) Mdémoire sur les différentes especes, races et va- 

riétés de Choux et de Raiforts cultivéssren Europe. 
Par De Candolle. Paris 1822. 8:0.— Denna af- 
handling är ett aftryck från "Annales de Fagriculture 
francaise, I:de Serie, T. XIX. 

N 
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mi gutta. Frugten är Peljarligt syrlig och nyttjas 
allmänt såsom "ett läskande eller svalkande me-: 
"del i de heta climaten, och man begagnar den- 
samma äfven till förträffliga Confecturer. Förf. 
anmärker, att det är märkvärdigt, att flera väx- 
ter, som gifva så drastiska Medicamenter som 
Gummigätta, Nux vomica m.:fl., likväl uti sina 
frugter hafva en ätlig pulpa 959. 

GERANIA. Hr Sweet har fortsatt utgif- 

vandet af sitt verk öfver Arterna af Pelargonium; 
de utkomna häftena innehålla till en stor del 
blott obetydliga artförändringar, och verket sy- 
nes, enligt Engelska Recensenters yttrauden, me- 
ra egnadt att interressera Blumister 'än Botani- 
ster. Under året äro N:o XXV — XXNVI eller 
12 Häften utkomna. N:o XXV, som utkom 
uti Januarii, slutade 1:a Tomen 59), 

I anledning af den förvexling, som ofta 
skedt emellan Osxalis stricta och corniculata 

: hos de Förf., hvilka skrifvit om Tysklands väx-s. 
ter, framställde en anonym Förf. den fråga; om 
nämnde ' arter voro specifice skilda? 72) ;Hr Alex. 
Braun har derefter monographice afbhandlat des- 
sa båda växters beskrifning och fullkomligen be- 
"visat, att de äro skilda 2), 

CISTI. H:r v. Sch weinitz har franaskälle 
en  monographie öfver de nordamericanska ar- 
terna af Viola; 30 arter blifva härstädes be- 

stämde; ibland dessa äro 5 nya 72). 
| 

68) Journ. de Pharmac. 1822 Mai & Juin p. 243 & 244. 
69) Geraniacex. By Rob. Sweet. N:o XXV —XXXVI. 

London 1822. 
78) Regensb. bot. Zeit. 1822. N:o 14. p. 222. -— 224. 
ri) I. c. N:o 44. p. 689—692. 
72) Sillim, Journ. of Science and Arts. Vol. V. N:o I. 
"op. 48: 
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CARYOPHYLLEZ. D. Koch har-lemnat 
anmärkningar om växtslägtena Siebera och Som- 
merauera;> samt dervid critiskt granskat de öf- 
rige till de egentelige Afsinece hörande slägten 723). 

SEMPERVIVZAE. H:r C. Beinert har med 
goda skäl sökt bevisa, att Slägtena Sedum och 
Sempervivum böra förenas, emedan deras kän- 
netecken från hvarandra äro ganska vacklande, 
samt beskrifver Sedum recurvum Bernh. för att 
visa, huru nära anförvandter båda slägterna äro 74). 
Redaction till botan. Tidningen har ock anmärkt, 
alt Prof. v. Schrank redan föreslagit nåmnde 
.slägtens förening till ett (Denkschrift der K. bo- 
tan. Gesellsch. B. I. p. 109). 

SAXIFRAGAE. Grefve Casp. v. Sternberg 
har utgifvit ett Supplement till sin prägtiga Mo- / 
nographie öfver Saxifrage slägte. Förf. lemnar: 
här rättelser och tillagg till de förut afband- 
lade arter, samt beskrifningar öfver de nyare, 
hvilka äro följande: Tab. I. S. marginata , com- ' 

pacta , Merkii Fisch.; T. IIS. amplexifolia; 
T. II. S. exilis Steph. och mezaleuca; T. ITV. 
S. punctata. 1. och pauciflora ; T. V.S. gracilis 
Steph. och davurica; T. VI. S. neglecta Bray. 
och Stephani; T. VIL S. muscoides e lineata, 
G. nana, S. androsacea var. latifolia; T. VILL S. 
Schraderi; 'T. IX. S. uniflora och flavescens; 
T. X:S Chamissoi och Eschholzsii. Förf. upp- 
räknar Slutligen .de 17 Slägten, uti hvilka Ha- 
worth (Enumeratio Saxifragarum, London 1821) 
delat Saxifraga, samt anförer äfven de till hvarje ' 
hörande arter 75). 

23) Regensb. bot. Zeit. 1822. N:o 48 p. 753 — 759. 
24) 1. c. N:o 8 p. 113 — 117. q 
7s) Revisionis SaxiMragarum Iconibus illustrate Sup- 
EERnentoR Auctore Casparo Comite de Stern- 

erg. Pec. I. Ratisbong 1322. fol. — 
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ROSACEZ D. Rössig har fortsatt utgif- 
vandet af sitt verk öfver slägtet Rosa; det 6:te 

"Häftet af 2:dra Bandet är under året utkommet 767; 
Uti den prospectus som Hr Tratti nnick 

utgifvit till sin Synodus botanica, har han så- 
som prof på framställningssättet för arternas af- 
handlande beskrifvit en ny Rosa; kallad Hecke= 
liana 77): 

Prof, Lehmann har lemnat upplysningar 
om åtskilliga Poztentille-arter, i anledning af 
recensioner och critiker (Jen. Litt. Zeit. Er- 
gänz. Bl. i820 p. 275, Regensb. bot. Zeit. 1821 
N.: 45.) öfver dess Monographia generis Poten- 
tillarum 78). 

Senator Alb. v. Haller har framställt åt- 
skilliga anmärkningar öm Potentilla aurea Ti 

och alpestris Hall., och anser, att denna sed-= 
nare (P. Salisburgensis Henke) är skild från 
den -förra, samt tror, att P. verna 3. Wahlenb. 
FL Lapp. är P. alpestris 79). PN | 

> Prof. Nees v. Esenbeck och Dr Weihe 
bafva börjat att utgifva ett verk öfver de Ty- 

ska arterna af slägtet Rubus; samt att af de 

Anm. 2:me historiska Recensioner öfver detta ar= 
bete finnas uti Regensb. bot. Zeit. 1522, N:o 33 p. 
544, N:o 46. p. 729 — 732. 

76) Die Rosen, nach der Natur gezeichnet und colo-'/ 
rirt. Mit kurzen botan. Bestimmungen von D. Rös- 
sig. 2 B. 6:tes Heft. Leipzig. 1822. fol. - 

27) Regensb. bot. Zeit. 1822. 2:r B. 3:r Beil. p. 45.-—Hr 
Trattinnick's Synodus botanica skall afhandla sär= 
skilda växt-ordningar, och begynna med Rose-släg- 
te, af hvilket Förf. känner 206 arter. 

28) 1. 'c. N:o 8 p. 117, — 120. — En Recension öfver 
nämnde Monographie förekommer ock uti Regensb:. 

s bot. Zeit. 1822. 1:r B. 2:te Beil p. 57 — 66. 
79) I. c. N:o 46. p. 721 — 724. 
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samma gifva illuminerade figurer; 2:ne Fasc: 
äro deraf under det förflutna året utgifna 80Y. 

LEGUMINOSAE. Dr Bronn har utgifvit ett 
arbete innehållande systematiska uppställningar 
och bheskrifningar af dessa växters särskilda de= 
lar, näml.: I. Seminis germinatio et primum ' 
plantule incrementum, II Radix, III Caulis; 
IV. Gemmatio, V. Foliatio, VI. Folium, VII ” 
Inflorescentia, VIIL De flore generatim, IX. 
Bractee calycine, X. Calyx, XI Corolla, XII 
-Stamina, XIII, Pistillum, XIV. NORS XV. 
Conspectus relative partium floralium structu- 
re, XVI. Flos cum aliarum familiarum floribus 
comparatus, XVII. De fructu generatim, XVIII 

' Pericarpium, XIX. Semen, XX. De fructibus non 
leguminosis, qui hujus familie generibus tribuun- 
tur, XXI. Conspectus relative partium legumi- : 
nis structure, XXIII. Legumen cum aliis fru- 
ctibus comparatum, XXIII Affinitates legumino- ” 
sarum, XXIV. Conspectus tribuum et generum. 
Alla dessa capitel äro med mycken omsorg be- 
arbetade, och de talrika exempel, som upply- 
sa hvarje uppgift, vittna tillräckligt härom. Slu- 

”teligen gifver Förf. Synopsis generum secundum 
aflinitates: I. subordo Rectembryge: Trib. 1. Mi- 
mosew, Trib. 2. Cassiee, Trib. 3, Cercew. II, 
Subordo curvembryg: Trib. 1. Curvembryg 
Decandre: Sophoree, Trib. 2, Curvembryg Dia- 
a Subtrib. a. Genistew, b. FRE Ci 

få Beschreibung der deutsehen Brombeerarten. I:s u. 
2:tes Heft mit 9 Abbildungen nach der Natur. Von 
Dr C. G. Nees von Esenbeck und A. Weihe. 
Specierum generis Rubi german. descriptiones et ad- 
umbrationes. Fasc. I & IL cum IX tab. aeri incisis. 
Bonrne 1822. fol. 

Anm. "uti Isis 1822, 7. p. 763 — 767 förekommer 
en -korrt recension af ofvannämnde skrift. 
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Phaseolew, d. Viciew, ec Ceronillew, t. Gulegece 
g. Dalbergiee, hb. Intsiee 81). 

Hr Dubuc d. ä. har upplyst, att frön af 
Arachis hypogea gifva en olja till nära hälften 
af sin vigt; oljan begagnas till sallat m. m. af 
infödingarne uti södra America, men den har . 

dock icke en så ren smak som Olive-oljan. Man 

odlar nu växten både uti Spanien och Frank- 

rike för oljan, som deraf erhålles; men uti Spa- 
nien begagnar man äfven allmänt den utprässa- 
de mjöliga massan, och blandar den till hälften 
med Cacao, socker och några aromata, samt 

tillverkar sålunda ett chocolade, som, enligt Hr 
Virey's uppgift, är en daglig föda hos de fat- 
tigaste classer af Spaniorer 82), VAG 

Dr Sieber har uti sin Reise nach Creta 

rr Th: p. 63 lemnat den underrättelse, att 

Gummi Tragacanthe&e icke erhålles af Asiraga- 

lus creticus; såsom uti alla läroböcker uppgif- 

ves; på Cretå erhåller mar nämnde Gummi från 

Smyrna, hvarifrån det vanliga kommer öfver 

Creta till det öfriga Europa; han anser, alt det- 

ta Gummi ej heller kan tagas af Astragalus 

gummifer , utan att Oliwier's mening är sanno- 
likast, att närml. det erhålles af en ännw obe- 

kant Astragalus fråns Norra Persien, Armenien 

och mindre Asien; men att af Cistus creticus 

på Creta erhålles ett bekaut gummihaltigt hartz, 
som erhålles bäst i tragten af Rettino; det sökes 

dock nu mera föga 83), 
; Hr 

21) De formis Plantarum legtuninosarum primitivis et 
derivativis. Auctore H. G. Bronn. Heidelberge- 
1822. 8:0. ; ; 

22) Journ. de Pharm. 1822. Maj & Juin p. 231 —235. 
33) Neues Journ. fär Phys. u. Chem. 1822 Bi '6. 

H. 2. p. 246 & 247. 
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Hr Virey bar gifvit underrättelse om de 
Diadelphister, hvilkas frö innehålla ett bittert 
och purgerande ämne; han uppräknar 28 af des- 
sa, ibland hvilka äro 2:ne Svenska, näml. Co- : 
ronilla Emerus och Spartium' scoparium; han 
omtalar, att åtskilliga växter, hvilka vanligen 
hafva milda frön, kunna ibland få dem högst skad- 
liga; så inträffar t. ex.,' att Lathrri Cicere L. 

frön, hvilka äro naturl. milda, blifva vissa år så 
bittra, att de äro utomordentligen skadliga för Hus- 
djurens Dolichos lunatus T., hvars frön äfven 
äro milda, idfördes på ön Bourbon, "men 
fick der så förfärligen bittra frön, att deras verkan 
inom kerrt tid är dödande för både menniskor 
och Djur. Denna egenhet orsakas af ett i vat- 
ten lösligt ämne, ty då fröna kokas i vatten, 
upptager detta det skadliga ämnet; emedlertid 
äro hvarken qvistar eller blad bittra eller far 
liga att äta; detta bittra ämne alstras af jor- 
månen på ön, emedan växten odlad i an- 
dra länder icke hyser det samma. Så är ock 
förhåHandet med Dolichos bulbosus L., hvars 
frön vanligen ätas, men som på Java får bittra 
och . giftiga egenskaper; på Phillippinska öarne:' 
ätas rötterna, som likna en stor Rofva (navet), 
men äro mera märgfulla och mera närande. 
Förf. anmärker, att fastän åfvannämde frön , 
vanligen äro milda, särdeles uti tempererade 
Climater och uti fugtiga. tragter, är det dock 
sannolikt, att de innehålla något af ett bittert och 
äckligt ämne. Detta blifver ej öfverflödande ochi 
högre grad äckligt förr än genom en större vär- 
mas och torkas inflytande, som altid förökar alstrin- 
gen af de kraftigaste egenskaper hos växterna $4 '). 

24) Journ. de Pharm, 1822. Aotåt p, 364 — 367: 

K. V. A. Ärsb. 1822. j 28 
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CUCURBITACEZ. Prof. Drapiez har ut- 
oifvit en afhandling om en art af Fevillea,; 
Rs frugter äro ett verksamt motgift för åt- 
skilliga växtgifter. Detta upptäcktes år 1812 
på Guadeloupe, hvarest en Häst druckit af vat-. 
ten, som blifvit giftigt genom Muniokväxten 
(Jatropha manioc L.), hvilken legat uti densam- 
ma; Egaren ansåg Hästen förlorad, men en Ne- 
ger, som tillfälligtvis erfor händelsen, skyndade att 
afplocka frugterne af nämnde HFevillea, upp- 
blötte dess frö uti vatten och gaf desamma åt 
Hästen, hvarefter inom korrt alla symptomer 
af förgiftning försvunno.. Förf. anmärker, att 
dock redan Brown. uti sitt verk om Jamaicas 
växter omtalt, ehuru ytligt, de giftförstörande 
egenskaper, som frökornen af denna växt ega. 
Uti liten dosis äro fröna ett kraftigt afförings-' 
medel. Man försökte nu dessa frön såsom mot- 
gift. mot saften af Sumach (Rhus toxicodendron), 
af Cicuta virosa och frön af Strychknos nux vo- 
mica, af hvilka man gaf in åt Hundar, och 
Fevillee frön upphäfde äfven härvid verknin- 
garne af nyssnämnde gifter. Man sårade ock 
Kattor med pilar förgiftade af Hippomanes Man= 
cinelle saft, och Fevillee frön upphäfde all ver- 
kan deraf 857), 

CONIFERZE. Hrr Moringlane, Dupon- 
chel och Bonastre hafva- framställt en af- 
handling, såsom svar på en af Societe de Phar- 

2s) Gilb. Annal. der Phys, 1822. 'St. 3, p. 281 — 285. 
Prof. Drapiez har äfven utgifvit en särkild af- 
handling härom: Sd 

Anm. Här torde kunna nämnas en uppgift, som 
förekommer uti de Montué€'s Voyage en Amerique, 
en Italie, en Sicilie, en Egypte 1816 — 1819. Paris 
1821. Förf. omtalar, att uti' södra America finnes 
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macie i, Paris framställd fråga: om uppgift af 
en bestämd skilnad emellan de särskilda there- 
bithine producter hos växterna af de naturli- 
ga ordningarne Therebinthinace& och Coniferse;? 
Författarne sysselsätta sig uti denna Afhandling 
egentligen med dem af vaxtordningen Coniferée. 
De gifva först en beskrifning i allmänhet om 
den >Resina, som af Conifere erhålles; derefter 
afbandlas de särskilda arterna deraf, så till ut- 
seende som egenskaper, hvarvid nämnes af hvil- 
ka Trädslag den erbålles. Pinus maritima gifver 

en växt af Lianerne (Lianes) (så kallas i de var- 
"ma Länderne de flesta klängande växter), hvilkens 
saft säges vara ett ofelbart motgift eller botemedel 
mot Skallerormens gift. Han berättar, att innevånar- 
ne låta på sig inympa denna Växts saft, alldeles så 
som det sker med vaccin-ämnet, och att de deref- 
ter äro säkra, att Skallérormens bett blifver på dem 
utan verkan. Han omtalar, att ibland dem, som för- 
säkrade sig vara på detta sätt ympade, var äfven 
en Spansk General vid namn Montillo, hvilken 
först för Förf. berättat denna sak; han hörde vida- 
re sägas, att en Neger gjort upptäckten tillfälligt- 
vis, att han näml. uti skogen påsedt en strid emel- 
lan en Skallerorm och en Gam (Vultur), hvarvid 
denne sednare efter Ormens bett genast hackat uti 
en bredvid växande slingrande växt (en Liane). samt” 
derefter rifvit den sårade delen med näbben, och 

: åter. angripit Ormen; man skall sedermera haf- 
; va gjort försök att inympa växtens saft på Hundar 
och flera andra Djur, och derefter låtit bita dem 
af Skallerormen, då icke en enda deraf dödt; hvar- 
efter man säges med lika framgång hafva begagnadt 
saften till inympning på menniskor. Prof. Gilbert 
anmärker, att det möjl. torde vara en Fevillea, 
som härvid varit begagnad. Gilb. Annal. der Phys. 
1822, 3 St. p. 286 — 293. 
Man lemnar nu derhän, hvad som uti denna upp- 

gift kan vara sanning eller ej; den synes visserligen 
alltför otrolig, f 
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Térébenthine de Bordeaux; Pinus australis: 

Térébenthine de Boston; P. strobus: 'Tereben- 

thine d'Amerique; P. tarix: Terebenthine de 
Venise et de Briancon: detta Träd gifver äfven 

en af sig sjelf utflytande Resina, som kallas 

Larmes de Sapin; Pp picea: ”Terebenthine de - 

Strasbourg: 'P. balsamea: Téerébenthine kallad 

Baume du Canada; Pinus Abies: Beck Pinus 

Dammara: Resine du Dammar el. Dammara blanc: 

P. Araucana Mol. (Dombera chilensis Lam.): 

Resine de Dombeya; Pinus sylvestris & Abies 
gifva Tjära, af Pini australis resina, oljan af 

Cocos butyracea samt Barilla eller soda (Soude 

de Varecs) beredes i England och Norra Ame- 
rica "tvål, (le Savon de Resine), som i stor 

'qvantitet förbrukas i nämnde Länder. Förf. 

omtalar äfven” åtskilliga andra beredningar af 

Hartzer 85) | 

Prof, Bert oloni uti Bologna har utgifvit 

ett arbete innehållande en noggran bestämning 

af 184 sällsynta växter, hvilka befinnas afritade 

uti Cupani Pahphyton Siculum, hvarjemte Förf. 

utförligt beskrifvit 10 sällsynta växter, nåml 

Salvia occidentalis; Viola stricta, Rhexia alata; 

Polygonum flagellare, Hyptis racemosa, Odo-. 

nia tomentosa (ett nytt slägte näst efter Giy- 

cine) med afritning af densamma, Arnica floc- 

cosa, Sebastiania heterophylla (Verbesina mu- 
tica), Xanthium occidentale, Telephora  pa- 

vonea 39). Rn 
Under det förflutna året bar blifvit utgif- 

vet a:dra fortsättningen af underrättelserne om 
t 

26) Journ. de Pharm. 1822. Juillet p. 329 — 348. 
87) Lucubrationes de re herbaria. c. tab. en. I. Auctore 

Ant. Bertoloni. Bononix 1822. 4:0. 
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Resultaterne af de Österrikiska Naturforskarnes 
undersökningar uti Brasilien; hvaraf synes, att 
Hrr Mikan och Schott samlat 6000 växt-ar- 
ter, af hvilka ungefärligen hälften kunna. anses 
för nya. Hr Schott bar uti detta arbete be- 
skrifvit 8 nya arter, nämk Triplaris scandens 
& viridiflora, Röpala diversifolia, Dorstenia 
urceolata , Besleria grandi iflora , bicolor , cras- 
sifolia och hirtella. De uti Brasilien till fler- 
faldiga behof nyttjade Trädslag blifva äfven uti 
detta arbete ganska specielt uppräknade $$). 

Hrr Presl i Prag hafva framställt ett verk 
innehållande beskrifningar öfver åtskilliga Na- 
turföremål , och ibland dessa många växter,: af 
hvilka flera äro ifrån Brasilien $9), 

Enligt Regensb. bot. Zeit, 1822 N:o 48. p 
766 har Hr Moretti utgifvit 3:dje 4:de ock 
5:te Heftena af. Plantis Italicis, och uti hvilka 
Heften ganska många rättelser förskomma till 
det af Hr Presl utgilna verk öfver Siciliens 
Gräs (Cyperacex et Graminee sicule. Prage. 
1820). Hr Moretti bar likaledes uti Giornale 
de Fisica Mars & Apr. 1822 lemnat beskrifnin- 
gar öfver åtskilliga Italienska växter. 

Hr Prof. Zetterstedt uti Lund har uti 
sin under det förflutna året utgifpa Resa genom 
Sveriges och Norriges Lappmarker anteknat de 
mer eller mindre sällsynta växter, hvilka han 
under denna resa anmärkt, samt vid- slutet af 

sitt arbete lemnat en förtekning öfver de sam- 
A 

30) Nachrichten von den Kayserl. Oesterreichischen Na- 
turforschern in Brasilien und den Resultaten ”ibrer 
Betriebsamkeit. I:tes Heft. Brunn. 1822, 8:0. 

29) Delicixz Pragenses Historiam naturalem spectantes. 
Editae a I . Presl et C. B, Presi; Vol; I:m.- 
Pragze, 1822. SV q 
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ma; ibland dessa äro Largionia hypophylla på 
berget Skaadawaara i vestra Finmarken och Pe- 
ridermium Pini Link nya såsom nordiska. Are- 
naria ciliata, Gentiana serrata B. detonsa och 

åtskilliga varieteter af förut kända arter funnos 
äfven af Hr Zetterstedt, som ganska nog- 
grant anteknat deras växtställen; han såg också 
Veronica longifolia L. inom Lappmarken 90). 
Hvad Targionia hypophylla angår, kan erinras, 
att den för snart 40 år sedan anmärktes vid 
saltkällan nära Götheborg af framlidne Botan. 
Demonstr. i Åbo Doct. And. Dahl. 

Uti den Rese-beskrifning, som Capit. S co- 
resby nyligen utgifvit, och hvilken hufvudsak- 
ligen innehåller Geographiska underrättelser om 
Grönland; samt om det i dessa tragter idkade 
Hvalfiske, "har Förf. uti Appendix N:o IT en 
af Prof, Hooker gifven förtekning af de på 
Grönlands öst-vestra kust samlade växter jemte 
anmärkningar om de samma 9"). | 

Dr Kuhl har några månader före sin död 
lemnat en öfversigt af Java's vegetation. Vissa 
växtfamilier äro här utmärkt rika på arter, så- 
som Filices, Orchidere, Leguminose, Urticee, 
Tricoecce, Rubiacee, Graminer, ÅAcanthew, 
Bignoniee och Malvacee. Af Filices hade Hrr : 
Kuhl och Hasselt samlat '185 arter, ibland 
hvilka 8 nya slägten; 3:ne arter af Alsophylla, 

90) Resa genom Sveriges och Norriges Lappmarker, 
förrättad år 1821. af J. W. Zetterstedt. Första 
och Andra Delen, med trenne illuminerade koppar- 
stick. Lund 1822.'8:0. 

91) Journal of a Voyage to the Northern Whalefishery . 
including Researches and Discoveries in the Eastern 
Coast of Vest-Greenland, made in the summer of 
1822, By Willj. Scoresby jun. London. 1822. 
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en Crathea och en Polyrpodium utgöra Orm- 
bunk-skogarne i de tragter, hvilka de Resande be- 
sökt, och Hr Kuhl beskrifver, dessa skogar så- 
som skönare än de, som utgöras af Palmerne, 
Lichenes öfverflöda pås alla träd, altifrån Ba- 
tavia's strand ända till Bergstopparne af mer än 
6000 fots höjd öfver hafvet, men Mossorne 
(Musci) förekomma sparsammare; först vid 5000 
fot öfver hafvet äro Träden öfverklädda af tjock 
väfnad af Mossor; mängden af Svampar (Fungi) 
är äfven otrolig; omkring 150 arter voro af des- 
sa Resande beskrifna, och deraf öfver 100:de 
afritade; i allmänhet visa de samma former 
som de Europeiska; ibland dessa Alster förée- 
komma Jättar, liksom ibland Orrhbunkarne 
(Filices), t. ex. Spherie.arter af 6 — 10 tums' 
längd, en Boletus Apus af 13dels fots bredd 

-0. S. v.; arterne pråla med vida herrligare fär- 
gor än de Europeiske. Af Equisetum sågo de Re- 
sande blott en art, ocl: den synes först, då man 

hunnit till 2000 fots höjd öfver hafvet. Orchi- 
dee äro till. större delen alla nya; man finner 
nästan aldrig samma arter, utan sländigt nya; 
om man vill följa Brown's och Richard's 
bestämningssätt ; så måste de formera nya slägten, 
och om man ej följer detta, så råkar man i en 
beständig  villeryvalla; den största mängden af 
Orchideer finner man uti de ogenomträngliga 
uråldriga skogarne, hvarest de lefvat på ruttna 
Träd. Uti -de kända: delarne af Ön är det de 
amla stammarne af Gomutus BRumphii, hvilka 
STR kallas verkliga Orchidbärare. Prof. Rein- 

Anm. Till följe af de vidsträkta geographiska forsk- 
ningar, hvilka Förf. anställt, synes det sannolikt," 
att Grönland består af en stor samling af Öar. 
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wardt, som nyligen återkommit från Java till 
sin profession efter Brugmans i Leyden, har 
i synnerhet studerat och afritadt Orchiderne. Af 
Ficus funno de Resande omkring 70 arter 92). 

Dr Ehrenberg, som på Preusiska Rege- 
ringens bekostnad företager Botaniska resor uti 
Egypten och Nubien, har nyligen lemnat en 
öfversigt af Egyptens vegetation. Alla Nilflodens 
stränder - äro till inemot 100 stegs bredd plan- 
terade med Dadelträd (Phoenix dactylifera); 
de 2:dra och 3:dje 100:de stegen äro uti sär- 
skilda afdelningar af innevånarna odlade, och 
bära Korn, Hvete C(BartweitzenY, Duro (Sorg- 

hum vulgare), en troligen ny art'af Safflor (Car- 
thamus), Bomull (så väl Gossypium herbaceum 
som arborescens), Allium cepa, Corchorus oli- 
torius, Mays, Fenkohl, en art af Coriandrum, 

en Raphanus, som gifver en olja, Tobak (så 

väl Nicotiana rustiea somTabacum), Lupinus 
termis, Phaseolus Mungo och Calabasser (Cu- 

curbita Lagenaria); ibland dessa växa en mängd 
af ogräs, som äro till större delen egna för 
Egypten; bakom de odlade tragterne utgöres 
landet ömsom af ofrugtbara sandfält, ömsom 
af små skogar af Tamarix gallica och africana 
eller af Åsclepias procera; på andra ställen fin- 
nas bakom de odlade fälten skogar , hvilka sträcka ” 
sig ut efter Nilen flera timmars väg, med en bredd 

som fordrar en timmas tid att genomvandra; de 
utgöras af Acacié-arter, hvilka hafva storlek af 
Ekar, näml. Acacia maligna Ehrenb.. (så kallad 
för sina taggar), nilotica , seja! och tortilis Forsk,”? 
m. fl.; de glest spridda Träden äro förenade ge- 
nom låg småskog dels af Acacie-skowt, Tamaricis- 

92) Regensb. bat, Zeit. 1622. N:o 13. Pp. 202 = 205. 
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arter, en AÅsclepias och den mera sällsynta Cy- 
nanchum pyrotechnicum. Emot Öknen till blif- 
va Träden mindre, största delen blott Buskar 

. och sluteligen finnas alenast några Fagonier. Den 
ända» till 4 fot böga Salsola foetida, Lancre- 
tia- suffruticosa Delille, en Traganum?, Ruta 
tuberculata,. Indigofera paucifolia, Convolvu- 
lus rigidulus Ehrenb., ett nytt slägte af en 
saftväxt, Pergularia tomentosa?, Cynanchum Ar- 
guel finnas vid öknens gräns. Dessutom före- 
komma grupper af Dumpalmen emot öknen och 
äfven spridda individer. deraf ibland Dadel- 
trädssträckan ; Mimosa Habbas, Sesbania, Sida "> 
mutica - (som är härvarande innevånares Caffe- 
surrogat) äro äfven spridda vid stranden. En 
okänd Sazix badar sig i Nilen och en Chara 
betäcker botten af de djupa gölarne. Lifnerne 
gifva äfven åt tragten en i ögonen fallande cha- 
ractere. Ipomea palmata och Cynanchum acutum 
öfverdraga ofta 1 sköna grupper höga Acacier 
och dölja dessa aldeles; mindre märkbar visar 
sig den späda Cardiospermum halicacabum, som 
omslingrar de små Dadelbuskarne. Hvad Cryp- 
togamerne angå, så synes lå arter förekomma 
i detta Land. Inga Filices, inga Lichenes; men 
vå alla fugtiga, nyligen af den fallande Nilen 
kd stränder ser man Riccia crystallinia 
i million:tal; bredvid den förekommer en skön 
röd Alg af ett nytt slägte och en annan mörkt” 
blågrön; uti gölarne .växa en Linkia, 3 arter 
af Conjugata, ibland hvilka guinina, och kan- 
hända en ny Conferve-art; Botrydium Weallr. 
och en JVostochium kunna läggas härtill. - Ju 
högre man kommer upp i Landet, desto färre 
och mindre blifva Svamparne. Agaricus campe- 
stris, kommen förmodl. med frön från Enropa» 
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sågs uti en Trädgård; en hvit Poria, cn svart 

Lyctogala, Penicillium glaucum, m. n. fl. an- 
märktes; Ustilago Hordei den enda Epiphyton, 
som Hr Ehrenberg här funnit 937. 

Dr Wallich uti Calcutta har lemnal en 
korrt öfversigt af vegetalionen uti Nepal uti 
Ostindien. Af Filices har Förf. där anmärkt 130 
arter; dessa äro uti sitt bästa tillstånd under 
den kalla tiden från Novemb. till Mars; ungefärl. 
Fsdel äf Flora Nepaliana består utaf Filices; stör- 
sta delen åf dem, äro nya; Förf. uppräknar 
slägtena med antalet af deras arter; vidare är 
denna tragt särdeles rik på Orchider, af hvil- 
ka Förf. anmärkt nära 100-arter; han uppräk- 
nar slutel. allä de växtfamiljer, af hvilka arter, 
bär förekomma 94). i: 

Prof. Hooker har meddelat beskrifningar 
af 24 nya eller sällsyntare 1 Canada åf Hr Gol 
die fundna Växter, ibland hvilka följande äro 

nya: Lithospermum linearifolium Goldie , Pri- 

mula pusitla Gold. (tab. XT f. 2.2.), Caprifo- 
lium-pubescens Gold., Xylosteum oblongifolium 
Gold., Drosera linearis. Gold., Oenothera cana- 
densis Gold., Stellaria longipes Gold., Cerastium 

pubescens Gold. , Ranunculus rhomboideus Gold., 

Corydalis canadensis Gold. (C.formosavar.Pursh?), 
Lycopodium integri folium Gold., Osmunda alata 
Gold., och Aspidium Gotdianum Hook. . Förf. 

beskrifver äfven en artförändring af Prrola ro- 
tundifolia, för hvilken ban med frågetecken 

93): Regensb. bot. Zeit, 1822. N:o 44. p- 692 — 696: 
94) Tidskrift for Naturvidenskaberne udgifvet af H, C. 
Örsted, J. W. Hornemann. J. Reinhardt 
Första Aargangs andet Hefte, p. 257 — 264. 

.- 
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anförer P. chlorantha Sw; Pyrola  asarifolia 
Mich. (som enligt nyare Författares uppgifter 
är P. chlorantha Sw.) bar han särskildt uppta- 
gen, och framställer af åtskilliga anledningar 
den frågan, om icke Pyrrola asarifolia Pursh 
ät skild från den af Michaux först beskrvif- 
na med samma namn 95). GeMR 

Dr Sieber har framställt beskrifningar af 
11 nya växter, af hvilka han sjelf funnit ro dels 
uti Dalmatien dels på Creta, näml.. - Eryngium 
microcephalum, Clinopodium plumosum ;  Cyti- 

Sus rTramentaceus, Ållium circinnatum, Leonto- 

don. dedaleum, Orchis Lindakeri: Phlomis mir 
crophylla , Arum strepsiceros, Phyteuma Jac- 
quini , Colchicum pusillum och Åsperula Tour- 
nefortii 95). Hr Sieber har vidare lemnat un- 
derrättelser rörande 3:ne mindre kände växter, 
näml. Cenchrus frutescens L, hvarvid upply- 
ses, att det hit förde synonym från Alpini 
arbete hörer blott en steril Arundo Donax; 
vidare Eryngium trifolium, hvilken sedan Al- 
ini tid ej varit funnen och hvars växtställe 
r Sieber upptäckte på Creta; Den tre- 

dje växten är Campanula pelviformis, hvilken 
Hr Sieber funnit allenast vara en genom åf- 
"betning vanställd C. corymbosa Ann. du Mus., 
hvars nedre stjelkar qvarblifvit och sedermera 
uppskutit 3; äfven figuren uti Ann. du Mus. talar 
härför 97). ; 

Prof. v. Schrank har gifvit beskrifningar 
af 19 sällsynta växter från Ucraine 99). 

95) Edin. Philos. Journ, 1822, N:o XIL p. 319 — 333, 
96) Regensb. bot. Zeit. 1822. N:o 16. p. 241 — 248. 
97) 1. c. N:o 1: p. 14 — 46. s 
98) I. c. N:o 41. p. 641 — 647. 
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Hr v. Uechtritz har framställt botaniska 
anmärkningar om åtskilliga mer ellar mindre 
kända växter 99). ; 
Hr Prosten Dein'böll har lemnat åtskil- 

liga underrättelser om den botaniska Resa, som 
han ufi Augusti månad år 1820 företog från 
Vadsoe öfver Varangerfjorden till Bugoen? der- 
ifrån till Neydens och Passvigsfjordar, och till 
flera der-i granskapet så på-öarne som på fa- 
-sta landet belägna fjäll, ibland hvilka Holme- 
gaardsfjället nära Passvig, omkring 1800 fot 
öfver hafvet, var det i botaniskt hänseende mäst 
interessanta under hela Resan, hvarefter Förf. 
tog sjövägen öfver Peizen och Bomeni till Kola, ; 
hvars tragter blefvo närmare undersökte; se- 
den kringreste Förf. Garlsgammen, Henöarhe, 
och flera af Peizens Districter, upp till Pass- 
vigelfven, som nästan i en sträcka af 10 mil 

utgör en fortgående strömfors (stromfos) med 
många små fall; vidare togs resan till ostli- 
ga och sydliga delen-af Enara-träsk; Förf. un- 
dersökte den växtrika elfven Ivolojoki upp till 
Kyrkogårdarne, hvarest den första Granskog mö- 
ter vid 68? lat., och hvarest kornodlingen, vid 
en höjd af inemot 450 fot öfver Hafvet, ised- 

nare åren med framgång blifvit idkad; slutel. 
begaf sig Förf. omkring den: vestliga och nordl. 
delen af Enare-träsk intill en af gränsesjöarne, 
vandrade så genom Tallskogarne och öfver fjäl- 
len till Neydens elf och åter till Vadsoe. Stör- 
sta delen af de genomreste tragterne voro högst 
ofrugtbara, endast några få streck ikring elfsträn- 
derna 'voro någorlunda productiva. Den stora 
fjällryggen har redan vid Alten delat sig i fle= 

v 

99) J, ec. Nio 18: 273 — 283. 



437 

ra mot Pörsanger- och Thanafjorden gående gre- = 
nar. På den bördb sidan af Varangerfjordenh 
går landet. nästan flatt ut mot Vadsoe» och Var- 
doe; på den sydl. sidan af Varanger går en 

kedja af supalbima berg längs med Hafskusten 
till inemot Kola, men ingenstädes öfverstiger 
denna kedja 2000 fots höjd; bakom denna Berg- ' 
sträckning är Landet ganska jemnt med vidsträk- 
ta Taliskogar och kärr. Medium af Lufttempe- 
raturen i de genomreste tragterne tror Förf. 
kan utsättas ull o? R., men jordtemperaturen 

deremot till + 2?. Förf; uppräknar derefter de 
> växter, hvilka han under Resan funnit. De säll- 

syntaste äro följande: Cireraria campestris Betz. 
"(som i Sverige blott förekommer i Skåne) fann 
Hr Deinböll vid strandbräddarne på den sydl. 
sidan af Varangerfjorden, i synnerhet vid Bo- 
meni-Ejd och sedan på flera ställen till inemot 
Kola. Primula finmarkica fann Förf. på 3:ne 
ställen; Gentiana serrata B. detonsa i synner- 
het vid Peizens Fjäll; G. involucrata med blå 
blommor ymnig. på alla strandbräddar, -äfven- 
som Pulmonaria maritima; Phaca sordida myc- 

ket ymnig på den sydl, sidan af Varanger-fjor- 
den; ÖOphrrys cordata på ett ställe i Peizen, der 
också Adoxa moschatellina växer i djupa bergs- 
hålor; Aira alpina L., 4: atropurpurea Wahblenb. 
och Phaca frigida ymniga på Holmgaardsfjället ; 

« Dianthus superbus betäcker alla strandbräddar 
alt emot Kola. Sonchus sibiricus visar sig på 
flera ställen i Ryska Lappmarken; Förf. fann 
den först såsom Norrsk vid Thanaelfven nedemöt 
Karasjock.” Carex pedata och salina , Arenåria 
humifusa , Ranunculus lapponicus och hyper- 
boreus m. m. fl. voro tämeligen allmänna 100 

00) Tidskrift for Naturvidenskaberne. Förste Aarg- 
förste Hefte, p, 123 — 126. 
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Författaren till närvarande berättelse har 
beskrifvit åtskilliga mindre kända sällsynta väx- 
ter, och upplyst deras synonymie, näml. : Stel- 
laria radians L., Geum capense ”Thunb.. Hy- 
pericum cetihiopicum TK., Mentha capensis Th. 
Ononis stipulata ”Th., Ononis glubra Th., Pso- 
ralea: tomentosa Th., Ps racemosa 'Th., Soli- 
dago elata Banks & Soland., Aster strictus B. 
& S. samt AZ. Filesii, en på Unalashka växan- 
de ny art, som kommer närmast AZ, pulchellus 
Willd., hvarvid Förf. anmärkt, att ehuru :släg- 
tena Solidago och Aster sägas uti slägt-känne- 
märkena balva peppus pilosus, finnas dock flera 
arter, hvilka äga pappus tenuissime plumosus, 
såsom de här beskrifne, AZster ålpinus och tro- 

"ligen flera 1017, | | 
Hr L. L. Lestadius bar framställt en af- 

handling innehållande beskrifningar öfver de af 
honom uti Lappmarken fundne nya växter, nämh 
flera varieteter af Poa pratensis, trivialis och 
alpina ; eritisk grånskning af Poa laxa;  Lu- 
zula campestris B. nivalis Lestad., Stellaria 
graminea B. alpina (St. uliginosa Wahtenb. fl. 

-Lapp.), Gnaphalium carpaticum Wahlenb. ÄAr« 
nica alpina Sw., hvilken Förf. såg på fjället 
Zekkok i Luleå Lappm., Carex bicolor Allion., 
Carex aquatilis B: epigejos Lestad., och Aspi- 
dium Oreopteris Sw., hvarjemte Förf. lemnat 
uppgifter af växtställen för flera uti Lappmarken 
af honom först. anmärkte sällsyntare växter 1027, 

Hr G. T. Wilhelm har uti Unterhaltun- 
gen aus der Naturgeschichte: Pflanzenreich 10:r 
Bd. afhandlat Pragtväxterne och deras odlings- 
säll 1037), 

ror) Kongl, Vet. Acad. Handl. 1822. p. 382 — 892. 
102) Lö P: 327 — 342. 

103) Unterhalturngen aus der Naturgeschichte.  Pflan- 
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Floror. 

Under det Förflutna året äro utgifna åt- 
skilliga hithörande verk, hvilka i korrthet skola 
anföras: 

. Dr Hegetschweiler har utgifvit en ny 
och mycket förbättrad upplaga af Suter's Flo- 
ra öfver Sweitz> 104). 

Dr Succow har framställt en Flora öfver 
tragten af Mannheim, upplyst af en ganska in- 
structiv charta öfver denna nejd 195, 

Prof. Pollini har äfven utgifvit en Flora 
öfver tragtlen af Verona 1067. 

Economie-Rådet Meyer i Göttingen hår 
framställt en beskrifning öfver tragten kring 
floden "die Innerste kallad uti Färstendömerne 
-Grubenhagen och Hildesheim. Delta utförliga 
arbete, som är en af Vet. Soc. i Göttingen belö- 
nad pris-skrift, har egentligen för afsigt att söka 
uppgifva medlen till förekommande af de olä- 
genlieter, hvilka de kring floden liggande trag- 

ter måste vidkännas af öbtérsvämningar. Detta 
arbete uppräknar äfven de uti nejden förekom- 

mande växter, och Förf. anser 'det såsom en 

2enreich. 10:r BAd. Zierpflanzen und ihre Behandlung. 
Von G. T, Wilhelm. Mit 66 illum. Kupfectaf, Augs- 
burg 1822..8:0, 

104) Flora Helvetiz, exhibens Plåntas Helvetizx Pha- 
nerogamas. Åuctore J. RB. Suter, Helvetiens” Flora, 
enthaltend die phanerogamische Gewächse Helvetiens. 

' Vermehrt herausgegeben von Dr. J. Hegetschwei-' 
ler. 1: und 2:r Band. Ziirich 1822. 12:0. 

105) Flora Mannhemiensis et vicinarum Regionum cis- 
et transrhenanarum. Auctore Fr. Guil. Lud, Suc- 
cow. Pars I & II Continens .plantarum phano- 
gamarurm Class, I — XXIII Mannhemii. 1822. 12:0. 

168) Florå Vetonensis &c. Auctore C. Pollini. T.I. 
ce. tab. Verone, 1822. 8:0. 
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grundval för dess blifvande Hannoverska Fla- 
1 NAD ) 

a Sturm har framställt det 42:dra Häl- 
tet af a:sta afdelningen af Tysklands Flora. 
Det innehåller en af Prof. Reichenbach för- : 
fättad Monographie öfver de Tyska arterna af 
Myrosotis med illuminerade figurer öfver de sam- 
ma: Tab. 1. M. nana Vill., 2. M. Palustris 
Wither., 3. M. laxiflora Beichenb., 4. M. stri- 
gulosa Reich., 5. MM. repens Donn., 6. M. alpe- 
stris Schmidt, 7. M. sylvatica Ehrh.; 8. M. : 
cespitosa Schulz.; 9. M. suaveolens Kitaib., 10. 
M. lithospermifolia Hornem., 11. M. sparsiflo- 
ra Mik., 12. AZ. collina Ehrh.; 13. M. versico- 
lor Both., 14. M. intermedia Link., 15. M. arvensis 
Sibth. (M. stricta TLink., M. arenaria Schrad.Y, 
16. M, arvensis Sibth. 8. 'multicaulis. Beich. 
(M. ramosissima Boch. in Schult. FL austr. 1.. 
p- 366, Syst. Veg. IV. p. 104). Flera afdessa 
äro dock så obetydligt från hvarandra skilda, 
att man förmodligen icke kunde beskyllas för 
något misstag ,om man återförenade dem 108), 

; Prof. 

107) Beiträge zur chorographischen Kenntniss des Fluss- 
gebiets der Innerste in den Färstenthämern Gru- 
benhagen und Hildesheim mit besonderer Rick- 
sicht auf die Veränderungen, die durch diesen Strom 
in der Beschaffenheit /des Bodens und in der Vege- 
tation bewirkt worden sind. "Eine Anlage zur Flora 
des Königreichs Hannover von G. F. W. Meyer. 

2 1:r und 2:r Theil. Göttingen. 1822. 8:0. 
108) Deutschlands Flora in Abbildungen nach der 
Natur mit Beschreibungen .Von Jac. Sturm. I. Abth. 
42:s Heft. Närnberg 1922. Die Vergissmeinnicht- 
arten fir die Flora Deutschlands des Herrn J. St ur m, 
gezeichnet und beschrieben von H. G. L. Rei- 

> chenbach. Närnberg. 1822. 12:0. . 
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Prof. Savi har utgifvit början af en Flora 

- Italiana 209). | 
En iblaud. de på anmärkningar rikhaltiga- 

ste Floeror, hvilka i sednare åren utkommit, är 
otvifvelagtigt den af Dr Wallroth öfver de 
phanerogamiska Växterna ikring Halle. Förf. an- 
ställer en mängd af critiska undersökningar och 
utförliga commentarier öfver åtskilliga Familier 
och Slägten t. ex. öfver Dipsaceze, Stellatae, Aspe- 
rifolie, Umbellifere, Caryophyllee, Rosacex, 
Crucifere och Synanthere samt öfver mindre 

' kända arter t ex. Veronica longifolia och ma- 
ritima, hvilka han anser böra förenas: Veronica 
LTeucrium och dess närslägtade 7. latifolia, den= 
tatå, panicutlata med flera, hvilka han förenar 
med förstnämnde; Fedia Morisoni Spr. förenar 
han åter med FF. dentata, emedan den endast 
skiljer sig derifrån fructibus hirsutis; till Poa 
brevifolia De C. citerar han såsom synonyma? 
P. collina Host. & badensis Willd. Enum. (excl. 
syn.); Viola uliginosa Schrad. benämner. han 
scariginosa , emedan Besser eger en annan 
under samma namn; PV. arenaria De C. anser 
han för en egen art; till 7. lancifolia Thore an«= 
för han V. lactea Sm.; Allium ursinum, A, ma= 
gicum Bieb. och A. tricoccon Ait. bestämmer han 
såsom eget Slägte med namn af Ophioscorodon 
(0. ursinum &c.), emedan de skilja sig från Alium 
med en corolla decidua. Capsula trilocularis3 
valvule septo destitute monosperme. Semen 
rotundum, hvaremot Alium hav corolla persi= 
stens. ” Capsula trivalvis: valve medio septife- 
re disperme. Semina compressa; från Monos= 

109) Flora Italiana &c, Auctore: G.Savi Pisa, 1822, fol, 

K. Pr AA. AÄrsb. 1822; . 29 
/ 
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tropa IHypopithys L. skiljer han varieteten B. g2a- 
bra Both såsom egen art med namn af M. Hy- 
pophegéa, som utmärker sig med färre aptal af 
blommor, alla blomdelarnes glatthet o. s. v., då 
M. Hypopithys har dem ludna o, sv. . Den 
är funnen iSkåne af Adj. Fries och på flera stäl- 
len i medlersta Sverige. Förf. har uti Tysk 
land fonnit Artemisia rupestris L., och upp- 
lyser, alt hit hörer såsom synonym AA. gran= 

""diflora ”Hoffm. FI. Germ II. p. 136, hvilken 
växt hittills varit en gåta för Tyska Botanister- 
ne; han beskrifver den utförligt och omtalar; 
att 6 särskilda arter varit af. Auctorerne miss- 
tagne för den hittills så föga kända A. rupe= 
stris L., näml. AA. mutellina Vil; AA. spicata 
Jacq.. ÅA. humilis Wwf.,. A. caucäsica Willd.,. 
Å.. saxatilis Kitaib.. och A. norvegiea Fr. (ÅA. 
rupestris Mäll. FI. ”D. tab. 801), hvilken sed- 
nare Hr Wallroth äfven benämner för nor- 
mwegroä, utan att han synes hafva känt den af 
Hr Fries redan år 1817 gifna bestämning. W all- 
rotls ÅA. Mertensiana, som han fann växande 

ibland" AZ. rupestris, är väl säkerl. mera för- 
vandt med AA rupestris, än Förf. anser den; 
han antager den att komma närmast AA. lacini- 
ata 'och tanacetifolia; En nästan fullständig 
monographie öfver de tyska arterna af Rumex 
förekommer äfven uti delta sakrika arbete, som 
förtjenar hvarje europeisk Botanists uppmärk- 
samhet. Här har endast Varit möjligt att an- 
föra några få underrättelser öfver åtskilliga väx- 
ter, som äfven äro Svenska. Arbetet åtföljes af 
5 tab., af hvilka Tab. I föreställer Papaver 
trilobum Wallr:, T. II. Aconitum Bernhardia- 
num Wallr., T. II. Thlaspi procumbens Wallr. : 
(Lepidium procumbens Linn.), T. IV. Artemi= 
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misia' Mertensiana Wallr; Tab. V: Å rupestris 
Linn. 1193, 

Enligt Repetisb. bot. Zet: 1822, N:o 30. Pp, 
480 har Prof. Tenore utgifvit 2:dra Tomen 
af sin Flora öfver Neapel 1117, 

Prof. Zenneck har framställt en Flora öfver 
tragten kring Stuttgardt 112); Prof. Schäbler 
en. öfver Täbingen 1133, Dr v. Alten en öfver 
Augsburg 114), Hr Hergt en öfver Hadamar 125) 
och Dr Eimbeke en menicinsk öfver nejden 
kring Hamburg 15), 

oro) FoG. Wallrothi? öckedala critice de plass 
tis Flore Halensis selectis. .Corollarium novum ad 
GC: Sprengelii Floram/ Halensem. Accedunt Generum 
guorundanr Specierumque definitiones novx, excur- 

sus in stirpes difficiliores et Icones V. Tom. I. Pha- 
nerogamia. Hale. 1822: -8:0. 

177) Flora Pra OR T: IH: Auctore M Tenore, Na- 
poli. fol. 

12), Flora von Stuttgardt, Herausgegeben von Prof 
Zenneck in Hohenbeim Sichtbar blihenden Pflan- 
zen mit ein; Taf. Stuttgardt; 1922: (450: 

113) Systematische Verkeichniss' der bet Tibingen und 
in den umliegenden Gegenden wikiwaehsendew Phas 
nerogami ischev Gewächse: &0 Von Prof. Sthiblers 
Tiäbingen: 1822. 8:0. 

Anm. Denna skrift är en bilaga till och särskildt af- 
tryckt från Dr Eisen baci's Geschichté und Beschrei- 
bung der Stadt und Universität Tubingen. 1922. 8:0: 

414) Augsburgische Blumenlese oder systematisches Ver= 
zeichniss der in der Gegend um Augsburg wild. wach- 
senden Pflanzen, als Einleitung zu einer Flora von 
Atuigsburg, von J. W. v Ålten. Augsburg. 1822, 8:0. 

115) Versuch einer systematisch, Flora von Hadamar; 
mit einer Anleitung zur Pflanzenkenötniss fär Schu- 
len. von J. L. Hergt, Hadamar, 1822. 8:0. 

s16) Flora Hamburgensis pharmaceutica, oder Verzeich- 
niss und Beschreibung der um Hamburg und in den 
angrensenden Lätidern wildwachsenden Arzney-Pflan- 

: 2zen. von G:. Eimbeke. Hamburg, 1822. 8:0. 
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Hr :J. S. Winterschmidt har utgifvit 

r:sta Häftet af 3:dje Bandet af sin Närnbergska 
Flora 117). i : 

Hr Sterler och Mayrhoffer hafva med 
XI:te Fasc. fortsatt utgifvandet af Europas me- 
dicinska Flora 118). 

Prof. Ficinus har utgifvit 2:dra Afdelnin- 
gen eller den Cryptogamiska delen af sin Flora 
öfver Dresden. 119). 

Prof. Hooker, som fortsätter Curtiss 
pragtverk Flora Londinensis bar äfven under 
det förflutna året utgifvit Häften deraf, men de- 
ras antal och nummer är mig obekant. 

Hr Greville uti Edinburgh har börjat att 
framställa en cryptogamisk Flora öfver Skott- 
land; Det är ett verk, som utkommer i Häf- 
ten, på sätt som English Botany, och är att an- 
se liksom en fortsättning deraf; det upptager 
nya eller hittills icke i England fundna växter; 
VIIL Häften äro utkomna, och de deruti förekom- 
mande figurer illuminerade. Häftet N:o 1: Sclea 
rotium durum Pers.,, Agaricus floccosus Curt., 
Isaria microscopica Grev., LEcidium ,Thalictri' 

 Grev., Peziza ochracea Grev.; N:o II: Spheria 
spermoides Hoff., Mcidium Pini Pers., Uredo 
Geranii DeC., Fusarium tremelloides Grev. (Tre- 
mella Urtice Pers.); N:o III: Peziza plumbea ' 
Grev... Uredo oblongata Link., Cryptospheria 

117) Närnbergische Flora, oder erste Abtheilung der 
baierschen Flora. von J. S. Winterschmidt. 
3:tes Bändceh. 1 Heft. Närnberg. 1822, 8:0. 

112) Europe Flora Medica. Auctore A. Sterler & 
J. Ni Mayrhoffer. Fasc. XI. Monachii. 1822. fol, 

119) Flora der Gegend um Dresden. 2:te Abtheilung. 
Kryptogamie. Mit 3 Kupf. taf. von H. Ficinus. 
Dresden, 1822. 9:0. 
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Taxi Grev. (Spheria Taxi Sow.), Polyporus 
hispidus Fr., Puccinia Rose DeC.; N:o IV: 
Echinella fasciculata, Puccinia Buxi, sma- 
nita nivalis, Uredo effusa (U. Spiree Sow.). 
Nemaspora Rosarum Grev.z; N:o V:— —; N:o VI: 
—; N:o VII: Uredo Lini DeC., Aspergillus penicil- 
latus, Erineum aureum Pers., Cyathus Crucibu- 
zum Pers. (Nidularia Ievis Sow.), Echineta 
circularis Grev. in Mem. of the Werner, Societ,; 
N:o VIII: — — — 2209, 

- Hr A. L. A. Fee har utgifvit en Flora öf- 
ver de uti Virgilii arbeten omtalde växter, för 
att närmare upplysa hvilka växter som Poö- 
ten der förstådt. ' Detta arbete hörer egentl. till 
VIII:de Tomen af den uti Paris utgifna Col 
lection des Classiques Latins, och är särskildt 
aftryckt från det samma 121), 

Prof. Reichenbach har framställt 2:dra 
afdelningen af sitt arbete om Dresdens växter 122), 

Prof. Hayne uti Berlin har framställt 
en Flora öfver de Trädslag, hvilka förekomma 
'omkring Berlin och uti botaniska Trädgården 
derstädes 123), 

De öfriga under loppet af året utgifna Flo= 

£20) The scottish Cryptogamic Flora, or coloured Fi- 
gures and Descriptions of Cryptogamic Plants found 
in Scottland, and belonging chiefly to the Order 
Fungi. By Rob. Kaye Greville, N:o I — VIL 
London. 1822. 

121) Flore de Virgile, travail inséré dans le Tome 
VIII du Virgile dela collection des Classiques La- 
tins; par A. L.A. F Ze, Pharmacien. Paris. 1822. 8:0. 

122) Amoenitates botanice Dresdenses. Auctore Rei- 
chenbach. Sect. II. Dresde 1822. 8:0. 

w23) Dendrologische Flora der Umgegend und der 
Gärten Berlins. von F.G. Hayne. Berlin. 1822. 8:0. 
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ror skola här ncdantörg till sina titlar; blifva 
anförde 124). 

Ibland mindre hilhördnde afhandlingar kun- 
na följande nämnas: 

| Prof. Sprengel har gifvit ett SER af 
i? sta delen af Roxburgh's Flora Indica; Hr 
Sprengel anförer här blott -de nyare arter= 

» 

. 4 ” åV 

124) Versuch einer Flora der Ufer des Rheins, dev 
Maas, der Ourte und- der: angränzenden Gegenden, 
in einer Charakteristik von nahe 500 Pflanzen-Gat- 
tungen. Köln. 1822. 

Kalénder der Schlesischen Flora fär Frdunde der 
Botanik. von F.W. Neygenfind. Meissen, 1822; 8:0. 

Anm. Särskildt aftryckt från Författarens Enchi- - 
ridion botanicum Silesixe. 

Fiocra der Mittelwianis eiphallendeckecknde Exem- 
plare und vollständ. Beschreibungen aller Pflanzen 
welche in Mittelmark wild wachsen &c. 1i:ste Cent. 
von J. F, Ruthe.. Berlin. 1822. fol. D 
Die Vaterländischen Gift-Pflanzen und Gift-Schwäm- 

me, in naturgetreuen 16 illum. Abbildungen auf 
Stein gezeichnet v. H. Mäcke mit hinzugefögter ” 
Naturgeschichte derselben von C.G. Görlitz, Bres- 
lau. 1922. 8:0. 

Deutschlands Schvämme, in getrockiride Exem- 
plaren gesammelt und 'herausgegeben von Pr E. 
C., Sehmidt und Pr G. Kuonges gite. und 10:te 
Lieferung. Leipzig. 1922. 4:0. 

Tobellaristhe Uebersieht der Naturgeschichte der 
100 Deutschen wilden Holzarten im natärl. Zustan- 
de.  Tiäbingen, 1822. fol. 

Deutschlands Giftpflanzen Mit illum. Abbild, Mag- 
deburg. 1822. 8:0. 

The Natural-History of Selborne. By Gilb. White. 
Vol. I & II 1822. 8:0. 

Midland Flora. By Purton. Vol. III. 1822: 
Allgemeine ökonomische, technische Flora. von J. 

K. Sehand 4:tes u. 5:tes Heft. Jena. 1822. 2:0. 



AbT 
nas kännemärken och skillnader från förut be- 
kanta 125), ADS | 

Dr Fr. Nees v. Esenbeck har gifvit Bi-. 
- drag till en eharakteristik af Bonn's och dess om- - 
gifvande tragters Flora. Uti denna afhandling före- 
konima: en monographie öfver de tyska Hie- 
racii-arter scapo nudo multifloro: anmärknin- 
gar om åtskilliga Rose-arter; beskrifning och 

- afteckning af Brassica cheyrranthiflora DeC. o..: 
S. v. 125), Förf. har äfven uti en sednare af- 
handling gifvit en förtekning öfver de sällsyn- 
taste ikring Bonn förekommande växter 127). 

ooo Hr Opiz har lemnat. ett tillägg till Hr 
Presl's Flora cechica; uti denna afhandling 
förekomma 17 nya: arter; för åtskilliga af 
dessa t. ex. Rosce-arterne har Hr Opiz äfven 
gifvit artmärken, men för mängden af de här 
anförde växter förekomma blotta namnen 128), 

Dr Dobler här gifvit en förtekning öfver 
de sällsyntaste ikring Augsburg förekommande 
växter 129). 

Prof. Reichenbach har framställt bidrag 
ull Dresdens Flora; ett betydligt antal af an- 
märkningar och upplysningar förekomma uti 
dessa afhandlingar: till den verkliga Ranun=. 
culus illyricus L. auförer Förk. R. sericeus Willd. 
Enum.: pl. Horti Berol (hvilket äfven Link 

125) Neue Entd. 3:r Theil p. 66—1356: Epitome Flo= 
re Indiex, conscripte a W. Roxburghio, edilx a 
W. Carey, cum notis Nath, Wallich et Curt, 
Sprengel. : 

126) Regensb: bot. Zeit. 1822. N:o 12: Pp. 177—191: 
FT: JIE ö | 

127) J. c. N:o 15: p, 231—235. 
122) Regensh. bot. Zeit. 1822. N:o 17. p. 266 —270, 
1292) I c. N:o 20. p, 314—320. : 
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gjordt uti sin Enum. pl. Hort. Berol.), och erinrar, 
alt man uti Trädgårdar odlar BR. monspeliacus 
Gouan under namn af illyrricus; R. nemorosus 
DeC. anser han skild från R. potyanthemos L., oag= 
tadt Pr v. Schlechtendalsökt bevisa, att de. 
utgöra blott en art. Uti Trädgårdar har Poten- 
Zilla norvegica genom odling så förändrat sig, att 
man deraf tydl. kan finna, alt P. ruthenica upp- 
kommit på detta sätt, hvilket redan Profi Hor- 
nemann förmodat. Förf. omtalar, att Dr Sch u- 
bert under sin Resa i Norrige 1821 blef af de 
Norrska Botanisterne underrättad, att de icke 
visste om något i Norrige samlat. exemplar af 
P. norvegica eller något växtställe der för den- 
samma. Sisymbrium anceps Wahlenb., förer Förf. 
till Nasturtium, och anmärker, att De Can- 

. dolle alldeles förbigått denna växt, oagtadt 

' 

Ehrhart och SclIlrkuhr redan hafva den så= 

som Sis. amphibium terrestres han tror, alt 

De Candolle förbigått den derföre, att han 
ansett den vara samma med S&S. terrestre Sm., 

men hvilken nämnde Tyskar rätt väl kände un- 

der namn af S. palustres- ull Barbarcea arcu- 

ata Reieh. anser Förf. höraErrs. Barbarea B. 
Wahlenb. Fl. Ups., och tror; att den är en väl 
skild art från B. vulgaris Br.; om Zannickelttia 
palustris L. anförer Förf, många anmärkningar; 
han upplyser åtskilliga hittils förvexlade arter 
af: Digitalis ,. nämk. DO. ochroleuca Jacq. (P. 
ambigua Linn. fil., Schkuhr t. CLXXIV)Y, D-. 
grandiflora Lam. (D. ambigua Auct. Germ.), 
D. intermedia Both (D. ambigua Murr., Sturm 
III. II, samt Ornithogali arternes Synonymer 
m. m. 130), | 

380) I. ce. N:o 19. p. 289—298, N:o 20. p. 305—31 
N:o 34. p. 5S29—541. SER ; 4 
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Prof. Wenderoth har meddelt Anmärk- 

ningar öfver växtblomningen för år 18221 trag- 
ten af Marburg 131). 

Åtskilliga underrättelser om växterna ikring 
Petersburg äro anförde af Hr Weinmann. 
Der förekomma t. ex. Trollius asiaticus, Ca- 
rex microstachya Ehrh., OC. loliacea IL. o. s: 
dan 

Hr v. Welden har lemnat en förtekning 
öfver de ikring Genua i Maji blommande väx- 
ter, äfven som en öfver dem; hvilka han funnit 
på Monte Rosa, hvarest han d. 25 Aug. 1821 
uppsteg på en af spetsarna vid 12,048 Paris. fots 
höjd öfver hafvet; han tror, att det ännu fin- 
nes någon högre spets på detta Berg, men trol. 
icke öfver 3—400 fot högre 133). 

Beskrifningar öfver Botaniska Trädgårdar och 
Trädgårds-Cataloger. 

Prof. Link har under det förflutna året 
utgifvit 2:dra Delen af'sin beskrifning öfver Väx- 
terna uti Berlins botan. Trädgård; den är be- 
arbetåd enligt samma plan som den 1:sta, hvilken 
innehöll 4531 växter, (se Årsber. för 1821 p—-); 
2:dra Delen innehåller r1—24 Classerne och upp- 
tager 5791 arter, så att antalet af de uti hela ver- 

' ket upptagne växter utgör 10,322. Denna Tom 
är liksom den förra rik på nya arter', bestäm- 
ningar och anmärkningar; här må ibland dessa 
endast följande omtalas. Förf. förer Cratwgi-ar- 
terna dels till Mespilus; dels till Pjrus; uti 
detta sednare finner man Mesp. Canadensis, 

131) 1, c. N:o 35. p. 545—550. / 
3322) I cc, Nio 15. p. 227— 231, N:o 19, p. 208—301. 
333) I; c. N:o 17. p. 257—266, FEK ANSE 

” 



« 450 

Amelanchier och. ovalis ,, Crategus-. Aria, in- 
termedia och torminalis; Nenuphar Link (Nur 

phar Smith.) skiljes från Nymphea; Thea bo- 
hea och viridis föras till Cammellia; Hepatica, 
Pulsatilla och Anemone åtskiljas; Linaria och 
Antirrhinum åtskiljas; Tetradynamisterne äro afs. 
handlade enligt De Candolle's Systema nå- 

 turale. Uti slägtet Erysimum, hvilket Förf. 
bestämmer med siliqua angulata, sessili aut sub- . 

sessili upptagas; af Svenska E. officinale och 
supinum  (Sisymbr. supinum TL.); ull slägtet 
Cheirinea Link hänförer Förf. de gulblommiga 
Erysimi-arterna, ibland hvilka de svenska äro: 
Ch. hieracifolia, cheiranthoides och lanceo- 
lata (Er. cheyranthus Pers., Cherr. erysimoi- 
des L.); Spartium scoparium föres vill Crtisusz; 
Hyoseris minima förekommer enligt Gertner 
uti slägtet Arnoseris (A. minima Gertn.). : De 
bär anförde underrättelser hafva; som nogsamt 
'synes, till största delen afseende på sådant, som 
kan angå Svenska växterna. — Såsom exempel 
på den rikedom af arter, som denna Trädgård 
eger, kan anföras, att af slägtet Mesembryan- 
ihemum finnes här 162 arter, af. Pelargonium 
140, af. Quercus 37, af Betula 14, al PRinus 

30 0. s, Vv. 134). | FER | 
Prof. v. Scehrank uti Munchen har med 

IX:de och X:de Fasc. åf sin beskrifning öfver 
de sällsyntare växterna utr Vet. Acad. botan. 
Trädg. 1 Munchen, slutat detta verk 135),. 

134) Enumeratio Plantarum Horti Regii Berolinensis 
altera, Auctore H. F. Link. Pars II. Berolini. 1822. 8:0. 

135) Plänte rariores Horti Academ. Monacensis de- 
seripte et observationibus illustrate.  Auctore F. 
Paula de Schrank. Fasc. IX et X et ultim. 
Monachii. 1922, fol. 
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+ Prof. Weber d. y. utgaf äfven. under för- - 
flutna året: en förtekning öfver växterna uti 
Kiel's botan Trädgård 136), | INT EG 

Hr Sterler bar framställt en beskrifning 
öfver de uti Trädgården vid Lust-sloltet Nymr- 
phenbirg odlade växter 1370 rn fana 
> sEn beskrifning öfver de uti Engelska Träd- 
gårdar odlade växter är under det förflutna året 
utgifven 138). faova ra 

| Hrr Link och Otto hafva fortsatt , utgif- 
vandet af afrilningar och beskrifningar öfver ' 
sällsynta växter från Berlin's botan. Trädgård. 
Det 5;te Häftet af detta verk innehåller: Tab. 
25. Gesneria bulbosa Bot. Reg. t. 345., T. 26. 
Stylidium tenuifolium (St. filiforme Br.), T. 
27: Lubinia atropurpurea Link, T; 28. Heimia 
tenuifolia Link, T. 29. Ampherephis intermedia 
Link (Spixia violacea Schrank Hort. Mon. tab. 

- 

80), T. 30, Sida malacophylla Link, hvilken af - 
Martius föres till slägtet ZLopimia Nov. Act, 
Nat. curios. Vol. XI-p. 96 139). : 

Prof. L. C. Treviranus i Breslåu har ut- 
gifvit en monographie öfver en del af de uti bo- 

84) Hortus Kiliensis, oder Verzeichniss der Pflanzen; 
welche”in' botan,  Garten der Universität in Kiel 
1922 gezogen werden v. Fr. Weber. Kiel 1822. 8:0- 

127) Hortus Nymphenburgensis. seu Enumeratio Plan- 
tarum in Horto Regio Nymphenburgensi cultarum:. 
Auctore A. Sterler Monachii, 1822, 8io. 

138) Hortus avglicus, or modern English Garden; ar- 
ranged according to the system of Linneus; with 
Remarks on the properties of the more valuable 
species. Vol. I & II. London. 1822; 12:0. 

139) Abbildungen auserlesener Gewächse des König- 
Jichen: botanischen Gartens zu Berlin, nebst Beschrei- 
bungen «und Anleitung' 'sie' zu ziehen. von H. F. 
Link und Fr. Otto. Fäönftes Heft, Berlin. 1822, 4:0. 
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tan. Trädg. i Breslau odlade arter åf Allium, 
hvarest Förf. på ett critiskt sätt afhandlat de 
samma; ibland de här förekommande arter är 
en ny näml. AZ, prostratum' Trev. ifrån Sibi- 
rien 149). 

Hr Prosten Dr Collin uti Philadelphia 
har framställt en afhandling om några Nord- 
Americanska Trädslag, som äro särdeles” värde 
alt uti Sverige odlas. Förf. afhandlar här på ett 
ganska interressant sätt natur-beskaffenheten af. 

NN de tragter, uti hvilka dessa Träd förekomma” 
uti sitt vilda tillstånd, och sedan sjelfva Trä- 
dens natural-Historia. — Förf. indelar träden 
uti a:ne Classer: Den 1i:sta upptager de nytti- 
gaste, som förtjena vidsträckt odling” och 1:sta 
afdelningen innefattar dem, som tåla sträng och 
långvarig köld; hit räknas: Acer saccarinum 
L., Pinus strobus L. och Cupressus Thyoides 
L., (white Cedar); 2:dra afdeln. utgöres af så- 

. dane, som: trifvas under ansenliga grader af köld; 
hit höra Juniperus virginiana L. och Juglans 
alba L.. 2:dra Classen upptager sådana träd, 
som äro förmånliga och prydliga för- mindre 
inrymme. i:sta Afdeln. innefattar dem, som äro 
de mäst härdiga och förtjena odling till min- 
dre antal; hit räknas: Acer rubrum L., Pinus 
nigra Ait., Prunus — (Förf. skrifver Prunus 
Cerasus virginiana, Bird cherry-Tree), Plåta- 
nus occidentalis L. och Robinia Pseudaeacia 
L, 2:dra afdeln. upptager mindre härdiga Träd, 
hvilka egentl. torde trifvas i Södra Sverige, så- 

240) Allii species quotquot in Horto Botanico Wratis- 
laviensi coluntur recensuit, rariores observationibus 
illustravit; novas quasdam descripsit L. C. Trevi- 

ranus. Wratislavixe. 1822. 4:0. 
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som: Liriodendron tulipifera L., Magnolia glau-" 
ca L., M.. acuminata L., Laurus sassafras L., 
Pyrus coronaria  L., Diospyros virginiana L., 

Gordonia pubescens Lam, . Slutel, lemnar Förf. 
ganska upplysande anmärkningar om Philadel- 
phias Climat äfven som åtskilliga mera allmäns« 
na underrättelser om climatet uti flera af Norra 
Americas förenade provincer 141), 

Ibland de uti Trädgårds-skötseln utgifna 
skrifter utmärker sig i synnerhet 'Loudomns 
verk, hvilket anses såsom ett ibland de full- 
$ständigaste uti denna kunskapsgren. De öfriga 
hithörande skrifter blifva här nedanföre anför- 
da 142). 

14:) Kongl. Vet. Acad: Handl. 1822. p. 205—326. ' 
24:) An Encyclopedia of Gardening, comprising the 
Theory and Practice of Horticulture, Floricultnre;, 
Arboriculture, and Landscåpe-Gardening; including 
all the latest Improvements, a general History of 
Gardening in all countries; and a statistical vieuw 
of its state, with suggestions for its future progress 
in th british. isles. By J. C. Loudon. London. - 
1822. 8:0. 

The Florist's Directory, or a Treatice on Flo- 
wers and bulbous Roots. New Edition, enlarged, 
with an Appendix on the cultivation of Dablia, 
Chrysanthbemum, Lobelia &c. By J. Maddock. Lon- 
don, 19822. ö:0, » é 

An Essay on Soils and Composts, and 1ihe pro- 
pagation and culture of ornamental Trees, Shrubs, 
Plants and Flowers, By Th; Haynes. London. 1822, 
12:0. 

History of cultivated Vegetables. By H. P hilipsi 
Vol. I & II London. 1822. 8:0 

Treatise on the culture and mahagement of Au- 
ricula, Polyantbes, Carnation Ö&c, sec. Edit. By 
Emmerton. London. 1822. 

Treatise on the Growth and culture of carnation. 
Pink, Auricula, Polyanthes, Ranunculus, Tulip &c. An 
improwed Edition. By Hogg. London, 18322. r2:0, 
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Botaniska Läroböcker. 

Prof. Link har framställt 3:dje upplaga 
af Wildenow's Anleitung' zum Selbststudium 

 Directions for cultivating the Crambe maritima or 
Sea=kale, för the use of the table. By W. Curtis 

Naächtrag zum vollständ. Lexicon der Gärtnerei 
und Botänik; 7:r und 8:r Bd. von F. G. Dietrich 
Berlin. 1852 3:o: kö | 

Haridbuch fur Kächen-Garteni-Freunde. Neue Auf- 
lage. v. Wense. — 1922. $:0. 

' Der Deutsche Fruchtgarten. 3:r Bd. N:o 7— 10; 
4: Bd. N:or & 2. Weimar 1822. 8:0. 

Neues theoret.- prakt. Lehrbuch der gesammter 
Gartenkunst &c. von J: J: Steube; Närnberg. 1822: 
3:0; j 

Die wirthschaftliche Gärtnerey. von G. J. Ideleri: 
i & II:s Bd. Berlin. 1822 8:0. i 

Der Zimmer- und Fenstergarten. von CP. Bou- 
che. 5:te Auflage. Berlin. 1822; $:0; Få 

Allgemeine-teutsches Gartenmagazin &c. Fort- 
setzung; herausgegeben von F. J. Bertuch. 6 Bd: 
6:s Stuck. Weimar. 1922. 4:0. r 

Supplement to the Vol: IV 'of the Transactions 
of the Horticultural Society of London; London. 
TO20. 4508 Far 

Transactions of the Horticultural Society of Lon= 
don Vol: V. P. I. London 1922. 4:0. 

"> Journal of an Horticultural Tour through Flan-= 
ders, Holland-and the North of Fränce. By a De- 
putatioö of the” ealedonian Society, consisting of Mr 
Neill, Mr Hay and Mr Macdonald. "Londons 
19822. 3:0. SSE 

Der inträgliche Baumgarten im Hofe, von G, GC: 
L. Hempel: Leipzig 1922. 83:0. — au 

Den Pomologiska Trollvingen, eller det bepröf- 
vade konstmedlet, ått ej allenast .tvinga frukträden 
till fruktbarhet, utan äfven, genom detta Trädgårds- 
konstens under, gifva de sjuka Träden en ny stam- 
rot och beforda alla, så väl oculerade, ympade 
som vilda Träd i skogarne till frodigare växt och 
ymnigare' fruktbarhet. Af Pastor Hempel Öfver: 
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der Botanik. > Uti denna Upplaga äro många 
RR ' 

es sättning af 2:dra förbättrade uplagan: Stockholm. 
1822. 9:0. TE . 

Der Fruchtring an Obstbänmen und Weinstöcken, » 
oder kurzgefaste, auf Erfahrung gegriänd. Anlei- 
tung, den Obstbaum zum "fruchtbringen zu zwin- 
gen &c. 2:te verm. Auflage. Wien. 1822. 9:0. 

Kurzer und fasslicher - Unterrieht in der. einfa- 
chen Obstbaumzucht fir die Landjugend. 4:te verb. 
u. verm. Auflage: Von F; G. H. J: Bädeker. Mit 
2 Stein-abdr: —+4822. 8:0, | ; 
”Verstäch einer 'systemat. -Beschreibung in :Teut= 

schland vorhandener Kernobstsorten. Von A. F. Ä. 
 Diel I & II:s Heft.'Stuttgardt und Täbingen 1822.8:0. 

Anweizung zur Pflanzencultur im” allgemeinens. 
Von Chr. Reichart. Bearbeitet. von H.;. L. W. 
Völker, Erfurt. 1822. 8:0. co 
Anweisung zum Kächen-Gartenbau. von Chr. Rei- 

chart. Bearbeitet von H, L, W. Völker. Erfurt 
1822. 8:0: : : 
Anweisung zum Obstbau. von Chr, Reichart. 

Bearbeitet von H. L. W. V ölk er. Erfurt 19822. 8:0. 
Anweisung zur Erziehung der Apothekergewächse 

und Zierpflanzen, Von Chr. Reichart. Bearbeitet 
von J. J. Bernhardi und herausgegeben von HL; 
W-. Völker. Erfurt. 1822: 8:0: 
Anm. Alla dessa Reicharts skrifter äro sär- 

skildt aftryckta från dess Land= und Gartenschatz. 
6:te Aufl. 1821. 8:0. 

Die Obst-Orangerie, oder kurze Anleitung Aep- 
fel, Birnen, Pflaumen , Kirschen, Apricosen, Pfir- 
schen, Mandeln, u. s. w. in gewöhnlichen' Blumen- 
scherben zu erziehen: Nach Dr A. Diel: 2:te verm. 
Aufl; Leipzig. 1922, 80. ; 

Der Winteigarten, herausgegeben von Dr. St. 
Schiitze. 6:r Bd. od. 6:r Jahrg. mit Kupf. Frankfurt 
am Mayn,. 1822. 

Versuch iiber die Varietäten des Weinstockes in 
Andalusien: Von Dr Simon Roxas Clemente: 
Auns d. Französ, des H.M. de Camuels in das Deut- 
sche iibersetzt durch A.=A. Freyherr von Mascon.' 
I:r und II:r Theil. Mit illum. Kupf, und. Labell 
Grätz, 1822. 8:0. ) 
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tillägg och förbättringar, hvilka gifvå arbetet ett 

A Treatise on the Culture of the Vine &c, By 
W. Speechly. London. 1822. 

Vollständige. Anleitung zum Anbau und zur Ein= 
gewöhnung ausländischer Pflanzen. Nebst einem 
Anhange enthaltend die Mittel, Gewächse jeder Art 

- von den schädlichen Einflässen unseres Climas zu 
sichern und die Wärme desselben zu vermehren, 
so wie ein Verzeicbniss eingewöhnter Pflanzen und 
die  Beschreibung ' verbesserter Dampftreibhäuser. 
Eine von der Holländischen Gesellsch. der Wissensch. 
2u Harlem gekrönte Preisschrift, von J. C. Leuch s. 
Mit Abbildungen 1822, s 

Grindliche und umfassende Abhandlung uber Ta= 
bak. Anbau und Behandlung desselben. Von J. Ps. 
Kolbeek. Ingolstadt. 1822. 3:0. 

Verzuch einer allgem. und besönderen Nahrungs= 
mittelkund. Von J.: Hu Becher. Mit Vorrede von 
S. G. Vogel. 2:r Th. a:te Abth. (äfven med titel): 
Darstellung der Nahrungsmittel der Menschen, nach 
alphab. Ordnung 2:r Bd. 1822. 8:0. 

A practical 'Freatise on the culture and manage- 
ment of Potatoes, with a Catalogue on the best 
Kinds and Hints, on the use of Potatoes in Feading 
Stock. &c. 

Fiätterkrauter und Fittergräser. Heft T—TII, Mit 
Kräutern im Original. Von Saatkaämp. — 1822, 

New. Catalogue of Books on Agriculture, Plan-= 
ting, Gardening and rural affairs in general. By 
Harding. London. 1822. 

Hr Virey har lemnat en afhandling om de sär= 
skilda slag af Grönsaker (olera, Plantze 'oleracezx),; 
hvilka man uti olika länder begagnar till föda; 
han anförer- här 70 sådane växter, Journ. de Pharms. ” 
1822, Fevr. p. 70—535. Samme Förf. har ock lem= " 
nat en afhandling om de främmande ätliga växter; 
hvilka blifvit naturaliserade uti Frankrike, I. c. pi 
635—70. f 5 ; 

Prof. Lehmann uti Hamburg har meddelat un= 
derrättelser om inrättningen af Eugelska Ångma= 
schiner tilb Drifbusens uppvärmning genom ångor. 

Detta 
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förökadt värde 143); Häck Haha d d. y. 144), 

Detta sätt af uppvärmning, som medilölar en mera jemn 
temperature än 'genom vanlig eldning, är det förmån- 
ligaste för de varma Climatens växter, hvilka deraf 
vinna den frodigaste växt; det är ock i drifbänkar, 
uppvärmde af sådana ångrör, som man nu kan drif- 
va qvistar af de hårdaste Trädslag, hvilka man till- 
förne aldrig kunnat tvinga tillänslående af rot. 
Hr Lehmann's afhandling finnes uti Regensb. Pot. 
Zeit, 2822..2:r Bd. N:o 32. p: ro ga och tab: 
CST uppvisa ritning af Ångmaschinen. = / : 

Det är allmänt bekant, ätt Hr A. von Humbolt 
för många år sedan upptäckte, att gamla och hårda 
frö kunna gro, om de läggas uti vatten uppblan- 
dadt med syrsatt Saltsyr a (chlore) och deruti uppblötas; 
man begagnade sig genast uti botan. Trädgårdar af - 
denna upptäckt, och man lyckades derigenowm att 
uppdraga många indiska växter, hvilka man förr 
aldrig kunnat Erljällas men man anmärkte äfven, att 
dessa vank blefvo sjukliga , och efter några få år ut- 
dogo, hvilket man fillökref den skarpa syran, som 
verkade på elt öfverretande sätt på den späda upp- ( 
skjutande plantan. Hr Lesant, Apothekare uti 
Nantes, tror, att! man: vid dessa försök tagit för 
mycket syrsatt Saltsyra. Han uppgifver tjenliga- 
ste sättet att härvid förfara: Fröna uppblötas 
först under 12 timmars tid uti flod- eller 'käll- 
vatten, men aldrig ” uti brunns-vatten (eawde puits), 
derefter = tillägges en eller två droppar syrsatt 
Saltsyra för hvarje fullt vattenglas, sedan omröres 
massan för att noga blandas, och efter 6 timmars 
ny blötning , som verkställes i sol-ljuset och” under 
en glåsklocka, afsilas fröna genom något linne, fördelas 
ifrån hvarandra genom att blanda dem med någon 
sand eller torr jord, hvarefter de utsås, och upp- 
blötnings-valtnet slås öfver jorden , som höljer dem, 

Jourp. de Pharm. 1822. Nov. p. 498 & 499. 
142) Anleitung zum Selbststudium der Botanik. von 
Dr C, L. Willdenow. 3:te verm. und verb. Aufla- 
ge. Herausgegeben v: H. F. Link. Berlin. 1822. 8:0. 

144) Nouveaux Klemens de Botanique et de Physio- 

vn K. v. 4. ärsb 1822. 30 
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Prof. Marquis 145), Hr Bisehoff 146), Hr 
Salisbury 147) m. fl. 148y hafva äfven utgil- 
vit dylika Läroböcker. 

logie veégetale. 2:de Edition revue ett augmentée. 
» Par A. Richard. Paris. 1822. 8:00 - : 

s4s) Fragmens de Philosophie botanique. Par A. L. 
Marquis. 1822, 8:0o. 

«46) Die botanische Kunstsprache in Umrissen nebst 
erläuternden Texte zum Gebrauch bei Vorlesungen 
und zum Sebstunterricht von G. W. Bischoff. 
Mit 21 lithographischen Tafeln. Nätnberg. 1822 fol. 

147) The Botanist's Companion or an introduction to 
knowledge of Practical Botany and the use of Plants, 
eitber growing wild in great Britain or cultivated 
for the purposes of Agriculture, Medicine, Rural-- 
Economy, or the Arts. On a new Plan, By W. 
Salisbury. Vol. I & II. London. 1822. 8:0. 

148) Botanical Rambles, designed as an easy and fa- 
 miliar ”Introduetion to the elegant and ' pleasing! 
study of Botany. By Auctor of the Indian. Cabi- 
net. 1822. 8:0. ä 

Conversations on Botany. The third Edition. Lon- 
don. 1822. 8:0. 3 

Tabellarische Uebersicht der Pflanzen nach dem 
natirl. System von Jussieu verglichen mit dem Lin- 
nÉischen Sexual-system. Berlin. 1322. fol. 

Elements of Physiological and Systematical Botany. 
By T. B. Stroud. — 1822. 8:0. : 

, Ansichten aus dem Pflanzenreiche. Ein belehren- 
des Hälfsbuch fär Jedermann. Von J. A. Steger 
Danzig. 1822. 8:0. 

Allgemeine ökonomische, Saåmen- und Fruchten- 
lehre, als Vorläufer des bereits angekiindigten Ver- 
suches einer europäisch- karpologischen Flora &c. 
vor Tob. Seits, Pfarrer. Salzburg. 1922. 8:0. 
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«Den af Dr Smith utgifna botaniska Gram- 
matlica är äfven under året öfversatt på Tyska 149). 

ÄH, Tettelbach och Seidel hafva med 
4:de och 5:te Häftena af sina Huälfsblätter zum 
Studium der Botanik fortsatt utgifvandet af det- 
ta verk 1507, 

Af- Herbarium pharmaceuticum äro 3:dje 
och 4:de Häftena utkomma 151), 

Hr Prof. Agardh har med vil: de och 
IX:de Delarne för! tsatt sitt verk öfver Växternas 
naturliga Familjer. Sectionerne H. Pseudocoty- 
dedonee och en del af IIL Cr yptocotyledonewm . 
äro här afhandlade. Pseudocotyledonee äro in- 
delade uti 4 ganska naturliga classer: 1 Mustoi- 
dee, 2. Teiradidyme, 3. Filices och 4. Equi- 
setacewe. 1:sta innefattar Hepatice och Musci; 
2:dra innefattar: 1. Rhizocarpe (Azolla, Salvi- 
nia, Marsilea, Pilularia och: Isoétes), 2. Ly- 
copodinee och 3. Ophioglassee; 3:dje indelas uti 

+ 

The Naturalist's Guide for collecting and preser- 
ving all subjects of Natural-History and Botany, in- 
tended for tbe use of Students ana Travellers. By 
W. Swainson. London. 1822. 8:0. 

Die Blumensprache, oder Bedeutung der« Pflan- 
zen, Blumen und Krääter nach ocklicntaltsehern (ori- 
entalisghe er?) Art. 1822. 12:0. / 

149) Botanische Grammatik, zur Erläuterung sowohl 
den kiimnstlicher', als der natärl. Classification, nebst 
einer) Darstellung des Jussiew'schen Systems. Von J. 
E. Smith. Aus d. Engl. Mit 21 Kupft. Weimar. 
1922. 8:0. 

so) Hiälfsblätter zum Studium der Botanik, Haltns 
ders fär Anfänger, nach der Natnr auf Stein gezeich- 
net von M. Tettelbach. Herausgegeben won J. 
Seidel. 4:te und 5:te Lieferung. Dresden. 1822. 8:0. 

ss:) Herbarium Pharmaceuticum, oder Sammlung of- 
ficineller Pflanzen. 3:te u, 4:te Liefer, Disseldorf. 
1822. fol, 
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tr. Osmundacer, 2. Polypodiacee och 3. Danwa-' 
cee (Marattia & Dana); 4:de innefattar blott 
slägtet Equisetum, hvars groningssält, som hit- 
tills icke lärer hafva varit kändt, af Förf. be- 

skrifves, hvaraf synes, att dessa växter uti det- 

ta afseende komma närmare Musci än någon 

annan växt-familj. Uti classetne Tetradidyme 
och Filices äro indelningarne enligt Författlarens 
egna åsigter framställde. Uti III:dje Sectio- 

nen Cryptocotyledonee aftanvdlar Förf. begrep- 
et om Endospermiurh (massa ecotyledonacea), 

hvilket enligt Författarens tanka hittills varit 
mäissförstådt, emedan det varit ansedt lika med pe- 
rispermium hos Dicotyledonee då det tvertom 
är analogt med cotyledonerne och ej med ;pe- 
rispermium, hvaraf följer, att man haft orätt, 
när man ansedt alla Monocotyledonere utan uns; 

dantag -hafva perispermium, då tvertom dess 
närvaro hos dem är tvifvelagtig enligt Förfat- 

tarens mening. Genom detta begrepp af en- 

dospermium förfalla en mängd af tvifvel och 
tvister angående åtskilliga" växtfamiljers plats i 
Systemet t. ex: de om Nympheacer. ÖCryptoco- 
tyledoneRr indelas af Förf, uti 5 classer, hvilka 
äro Författarens egna bestämningar af desam- 
ma 1527), | a: 

Prof. Hayne bar fortsatt utgifvande af sitt 
verk, innehållande beskrifningar och afritningar 
af de uti Läkarekonsten brukade växter. 8:de. 
Bandets I — 4:de Häften äro håraf utkomna 1537, 

152) Åphorismi botanici. Preside Cs A. Agardh. P. 
VIII. RBespondente J. Dahl. P. IX. Respondente S: 
Lyckberg. : Lunde: 1822. 8:0, ; 

153) Öfireue Darstellung und Beschreibung der in 
der Arzneykunde gebräuchl., Gewächse. Von F. G. 
Hayne. &r B:de 1— 4:te Lief. Berlin. 1822. 4:0. 
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Hr ÅA. E. Färnohr bar framställt en af- 

handling, som på ett critiskt sätt afbandlar be- 
greppen om Slägte, Art och Afart 154). 

Dr C. v. Baer har utgifvit en afbandling - 
om Natural-Historiens närvarande tillstånd 155), 
+ Prof. och Ridd. Hornemann och Prof. 

J. F. Schouw hafva framställt en öfversigt af 
Botanikens framsteg och tillstånd uti detta år- 
händrade, hvarvid Författarne anmärkt innehål- 
let af de märkvärdigaste verk, som befordråt 
och utvidgat växtkännedomen, samt vidare om 
de öfver botaniska Trädgårdar utgifne arbeten, 
om de Systemer, som vi ega, om Växl-Geogra- 
phien och dess förkofran, om Växt-Anatomien 

« och Växt-Physiologien. Denna sednare är i syn- 
nerhet utförligt afhandlad, emedan Författarne 
här ingå uti vidsträckta undersökningar om Väx- 
ternas sexus, i anseende till de nyare stridighe- 
tern&é derom 1563, | SSR 

Grefve Henckel von Donnersmarck , 
har lemnat'en mycket fullständig öfversigt af 
den nyaste franska botaniska Litteraturen från 
år 1800 — 1820; Denna förteckning öfver de 
Franska skrifterna är ställd uti alphabetisk ord- 
ning efter Författarens namn 197), å 

154) Begensb. bot. Zeit. 1822. N:o 24: p.. 369 — 380. 
155) Zwey Worte iiber den jetzigen Zustand der Natur- 

geschichte. Von C. von Baer. Könägsberg. 1822. 4:0. 
156) Tidskrift for Naturvidenskaberne.  Udgivet af 

C. Örsted, J. W. Hornemann, J. Reinhardt. 
Förste Aargangs förste, andet, tredje Hefte. Kjöben- 
havn. 1822. 8:0. ; 

Ann. Herr Hornemannws och Schouw's Af 
handlingar förekomma uti andet Hiefte p. 127 — 191 

> och tredje Hefte p. 304 — 369. — Jag har icke 
haft tillfalle att se flera än de 3:ne anförde Häften, 

157) Regensb. bot, Zeöt: 1822. 1:2r Bd. Erste Beilage. 
Pp. I — 56. 5 
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Botaniska Journaler och Periodiska 
arbeten. 

L 

Botaniska Sällskapet uti Regensburg har un- 
der det förflutna året utgifvet 5:te årgången af 
Dess botaniska Tidning, hvars märkvärdigare 
afhandlingar allestädes förekomma anförde uli 
närvarande Årsberättelse 158). 

Samma Sällskap har äfven uti ett särskildt 
utgifvet verk lemnat botaniska afbandlingar och 

" -beskrifningar af särskilde Författare. En gan- 
ska 'stor mängd: af nya, sällsynta eller mindre 
kända växter blifva här beskrifna. Hr Rei 
chenbach's monographie öfver de Tyska Ar- 
terne af Myosotis förekommer äfven här 159). 

Prof. Sprengel har utgifvit 3:dje Delen 
af Neue Entdeckungen, hvarest ganska många 
af de under åren 1820 och 1821 utgifna bota- 
niska skrifter blifvit recenserade. Hr Spren- 
gel, har uti detta arbete sjelf en afhandling in- 
nehållande beskrifningar af 101 Hya eller min- 
dre kända växter 160), ” | 

Ibland periodiska arbeten kunna följande 
anföras: é 

158) Flora oder Botanische Zeitung, welche Recensio- 
nen, Abhandlungén, Aufsätze, Neuigkeiten und Nach- 
richten ; die Botanik betreffend, enthält. Heraus- 
gegeben von der Königl. botan. Gesellschaft in Re- 
gensb. Fänfter Jahrgarg.' Erster Band. Mit 3 
Kupfert. und 3 Beilagen. "”Zweiter Band mit 3 Kup> 
fett. und 3” Beilagen. Regensburg. 1822. 8:0. H 

1259) Sylloge plantarum npovarum vel minus cCognita- 
rum. Ratisboneg. 1822. 3:0. 

160) Neue Entdeckungen im ganzen Umfang der Pflån- 
2zenkunde, herausgegeben von K, Sprengel. Drit- 
ter Band. Leipzig. 1822. 8:0. 
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Hr Edwards har utgifvit VIII:de Tomen 
af Botanical Register, hvarest en betydande 

- mängd af de i sednare tider upptäckte Pragt- 
växter äro afritade 161). q N 

Åtskilliga Häften eller numror äro utkom- 
na af det af Curtis först började och sedan 
af Dr Sims fortsatta Botanical Magäzinc, men 
jag känner ej antalet af de samma. 

| Prof. Hooker har börjat att utgifva ett 
periodiskt verk, kalladt Exotic Flora hvaraf I 
Häfte utkommer hvar 3:dje månad; det skall 
framställa beskrifningar och illuminerade figu- 
rer af nya eller mindre kända växter. Under 
det sednast” förflutna halfåret äro 2:ne sådane 
Häften utkomna: det 1:sta innehåller: ”T. i. 
Caladium sequinum W., 2. Rhipsalis Cuatsutha 
Gertn. (Cactus pendulus Sw.), 3. & 4. Neottia 
speciosa Ait., 5. Åspidium Mallichii Hook., 
från Nepaul, 6. Dorstenia arifolia Lam., 7. Ly- 
copodium dendroides Mich., 3. Doodia aspera 
Br.; 9. Dendrobium Pierardi Boxb. Msec.y 10. 
Ophrys lutea Cav., 11. Serapias Lingua TL., 
12. Calypso 'borealis Salisb; var. Americana, som 

enl. Brown bör anses för en: egen art (C. 
americana), 13. Sarracenia rubra Walt., 14. 

« Berberis heterophylla Poir., 15. Ageratum co-' 
nyzoides W., 16: Pinguicula edentula Hook., 
från Savaunah i N. America, 17. Begonia hu- 
milis Ait... 2:dra Häftet innehåller: T. 18. 8£e- 
gonia argrröstigma Fisch., 19. Orontium aqua- 
tictum L.; 20: Cactus truncatus Hook., 21: Pe- 
peromia blanda, 23. P. ijuadrifolia ; 33. P. 

i6:) The botanical Register &c. The Designs by Sy- 
denham Edwards änd others. Vol; Vill (N:o 
EXXXVXCVI): London 1822. 8:0. 
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polystachya, 24. Vilya lyräta Br., 25. Doo- 
dia caudata, 26. Caladium bicolor Ait:, 27. Ca- ” 
prifolium pubescens Gold., 28. Anemia humilis, 
20. Hydrocotyle nitidula, 30. H. nepalensis, 
31. Osbeckia nepalensis Hook., 32. BStylidium 
laricifolium Rich, , 33. Hönideddis palmata, — 

"Detta verk är i anseende till de noggranna och 
utförliga tekningarne af växter nas delar och de 
många uplysningar, hvilka ut? texten medde- 
las, ett af de förnämsta periodiska arbeten, som 

för närvarande utkomma 2020) 2 
I Prof. Reiehenbach har med '5:te och 

6:te Häftena af Magazin der ästhbetischen Bota- 
nik fortsatt detta verk, som utgöres af beskrifs 
ningar och illuminerade. figurer af pragtväxter. 
5:te Häftet innehåller: Tab. 25. Billardiera” 
scandens. Sm. och mutabilis Salisb., T. 26. Myo- 
porum insulare , Br., T. 27. Viscago stellata 
Reich., T. 28. Gomphocarpus arborescens Br., 
T,; 29: Glycine sinensis Curt. T. 30. Psoraleå 
verrucosa Willd. och aphylta L. — 6:te SR 
tet innehåller: T. 31. Iris dichotoma Pall., 
32. Hoya carnosa Br., T. 33. Pultenca SR 
Sm. och villosa Willd., 34. Monsonia filia L., 
35. M. pilosa RV T. 36. M. speciosa ET. 1637); 

162) Exotic Flora, containing Figures and descriptions 
of new, rare or ” ötherwise interesting exotic plants, 
especially of such as 'are deserving of being culti- 
wvated in our Gardens; 'togeither with remarks upon 
their generic and specific blatte s, natural orders, 
bistory, culture, time of flowering etc. By Willj. 
Jack Hopker Part POI Edinburgh. 1922. 3:0. 

163) Magazin der ästetischen Botanik, oder Abbil- 
dung und” Beschreibung der fär Gartenkultur em- 
0 RAA Ag Gewächse, nehst Angabe ihrer 

rziehung.: Von H. G. L, Reithenback 5:tes u. 
6:tes Heft. Leipzig. 1822. 8:vo. 

> 
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t "Hrr i Loddiges hafva äfven med 7:de To- 
men fortsatt deras Botanical Cabinet, som  in- 

nehåller illuminerade figurer af sällsynta väx- 
ter, samt underrättelser om "deras odlings-sätt; 
Men. detta verk äger icke det vetenskapliga och 
ärtistiska värde, som de af Curtis; Edwards 
och Hooker 164). 

IL. VaxtCederaphie 
Ibland de vigtigaste botaniska verk, hvilka i 

sednare tider utkommit, kan man med rätta 

anföra den af Prof. Schouw nyligen utgifna 
Växt-Geographie, hvilken uti denna del af Ve- 

tenskapen är den enda skrift, som hittills full- 
ständigt och på ett tillfredsstallande sätt afhand- 
lat denna Lära, hvilken på ett så upplysande sätt 
framställer Länders Natur- beskaffenhet, olika 
frugtbarhet och förmåga af odling. Det vd här 

icke möjligt att gifva en utförlig underrättelse om 
detta i så hög grad fullständiga och lärorika 
verk; det är ett arbete, som 'onekeligen kan in- 
teressera hvarje bildad "medborgare, hvilken ön-. 
skar sig en utvidgad kännedom om den Na- 
tur, som omgifver honom; likväl torde här 
böra lemnas en kort öfversigt eller snarate upp- 
räkning af de bufvudsakligaste ämner, som det- 

tå vörk innehåller. Uti inledningen framstäl- 
les Vetenskapens innehåll och namn, förhållan- 

. de till andra Vetenskaper; Inledning; källor.och 
bjelpmedel (näml. Botanikens öfriga delar, Phy- 
sik, Physisk-Geographie, Chemie: och: Mineralo- 
gie); Nytta; Historia och Litterature. Hvaref- 
ter verket indelas uti 3:ne TRN ROR RI SRINgAT 

164) Botanical Cabinet ete. By C, LNNddiger and Sons. 
Vol. VII,' London 1822, 8:0. 
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Den 1i:sta om de yttre momenter, hvilka hbe- 

stämma Växternas förhållande till stället; här 

afhandlas det inflytande, som luftens tempera- 

ture, fugtighet, genomskinlighet (lyset), täthet , 

rörelse (vindar), electricitet och chemiska sam- 

mansåttning, samt jordmon och vattnet CHaf, 

Sjöar, Floder) hafva på Växterna; 2:dra Hufvud- 

afdelningen innefattar Läran om växtformernas 

förhållande till stället: hvarvid afhandlas Ar- 

ters, Slägtens, Familiers förhållande till stället 

samt växtverldens gränsor (mot Polerna, på de 

högsta fjäll, i vattnet och där på mer eller 

mindre djup); 3:dje Hufvudafdelningen: Om 

Jordklotets särskilda delar med hänsigt till de- 

ras vegetation, eller Botanisk-Geographie i strän- 

gaste bemärkelse, hvarest förekomma jemnfö- 

— velser emellan Latituds-zoner, Longituds-zoner, 

emellan båda Hemispheererne, emellan särskilda 

Regioner vid samma Latitud och emellan hvar- 

andra liknande , Regioner på olika - Latituder; 

emellan Zoner och regioner, emellan Continen- 

ter och Öar, kustland och iure land, COpland), 

emellan Hafvet och fasta landet, och detta allt 

till Climat och Vegetation, samt slutel. försök 

till en växt-geographisk indelning af Jordklotets 

yta 165), 

165) Grundtrek till en almindelig Plantegeographie. 

Ved Joak. Fredr. Schouw. Kjöbenhavn: 1922. 8:0. 

Anm. Den definition, som Förf. gifver af NVäxt- 

Geographie, är följande: ”Den vetenskap, som [lä- 

rer oss Växternas närvarande förhållande till Jordens 

yta, eller den vetenskap, som framställer Växter- 

nas närvarande förekomst (forekomst, statio), Växt- 

krets (voxekreds, extensio) och fördelningssätt (for- 

delingsmaade, distributio), samt Jordklotets närvaran-” 

de vegetations olikheter, alt med hänsigt till de yt- 

tre på växterne inverkande momenter,” — Förf, 



467 
Af Hr v. Humbold vs afbandling om de 

lagar, hvilka man observerar vid Växternas för- 
bredning öfver jorden, finnes en öfversättning 
införd uti Isis 1822. XI:s Heft p.- 1207 — 1227 
och en uti Edinb. Philos. Journ. 1022 N:o XIII 
Pp. 47—955. | 

| III. WVäxt-Anatomie. 
Ibland de hit hörande föremål lära väl få 

hafva varit mera omtvistade än läran om spiral- 
kärlen, deras uppkomst och förvandlingar, bygg- 

«nad och nytta. Dr Ernst Meyer har i an- 
ledning häraf anställt undersökningar derom, 

till följe af hvilka ban anser sig hafva erhållit 
följande resultat: 1. att Växternas cell-system 
och kärl-system utgå från gemensamma grund- 
lag; 2. kärlet synes först såsom cell C(cellule) 
med inre spiral-drag hos de lägre Växterna; 

anser, att likasom man åtskiljer Länders Geographie 
från deras Historia, så synés det ock nödvändigt att 
åtskilja Läran om Växternas närvarande förhållande 

. till -Jordklotets yta från Läran om arv upp- 
komst och de förändringar, hvilka de sedan hafva 
undergått, eller Växt-Geographien från Växt- 
Historien; den förra betraktar alenast det närva- 
rande, och grundar sig blott på erfarenHétssatser; 
den sednare betraktar förhållandet från fordna ti- 
der, och kan liksom hvar och en erfarenhets-veten- 
skap, ,som saknar tillräckliga erfarenhets-satser, hän- 
visa till rimligheter 'och gissningar, hvarföre dess 
resultater blifva långt osäkrare: båda Lärorne stå 
i noga samband med hvarandra och Växt-Geogra- 
phien är grundvalen för Växt Historien; denna sed- 
nares skiljande från den förra förekommer ock 
införandet af" hypotheser i Växt-Geographien. — Förf. 
ämnar att kanhända framdeles utgifva en Handbok 
uti Växt-Historien. . 
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3. blott föga mera utbildade synas kärlen uti 
grunddelarne hos de fullkomligare Växterna, 
uti lederne (Knoten) såsom maskformiga krop- 
par; 4. från dessa höjer sig kärlet uti interno= 
'dinm, liksom det åt sidan förlorar sig i blad, 
och åtskiljer sig uti båda genom enkelbet och 
utsträckning; 5. hvarje kärl består af 2:ne vä- 
sentliga delar, näml. af hinna och fibrer; blott 
de inneslutna fibrerna åtskilja kärlet anatomiskt 
från den vanliga cellen (Ccellulen); 6. vid till- 
bakaskridande förvandling, vid vedbildning, 
upphäfves jemnvigten ho$8 dessa båda delar, an- 
tingen erhålla fibrerna öfvervigten — och nät- 
formiga kärl uppkomma; eller erhåller hinnan 

öfvervigten — och porösa kärl uppkomma. — 
Förf. erinrar -sjelf; att han aldeles icke anser 
sin åsigt af saken såsom bevist, utan att han 
hufvudsakligen velat framställa den till vidare 
granskning och -ompröfning. 166), 

IV. Växt-Physiologie. 

<>. Prof. G. BR. Treviranus 1 Bremen. bar 
utgifvit 6:te Bandets 2:dra Afdelning af sin Bio- 
logie eller Philosophie öfver den lefyande Na- 
turen, uti hvilket” verk flera hithörande ämnen 
afhandlas. 1677, I 

Dr Schelver har framställt ett arbete 
öfver Växtverldens lifs-" och formhistoria, hvil- 

ket verk jag. dock icke haft tillfälle 'se' 168), 

166) Regensb. Bot. Zeit. 1922. N:o 1: p.! 1—13, N:o 2. 
Pp. 17—23, ; 

167) Biologie oder Philosophie der lebenden Natur, 
fur Naturforscher und Aerzte. 6:ter Band. 2:e Abth. 
von G. R. Treviranus. Göttingen. 1822.-8:0. 

:s8) Lebens- und Formgeschichte der Pflaffzenwelt. 
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I anledning af de nyare stridigheterne om 

Växternas kön, har Prof. L. C. Treviranus 
uti Breslau framställt ett arbete innehållande 
granskning deraf; Förf. vederlägger här på ett 
så fullkomligen tillfredsstållande sätt de nyare 
Natur-Philosophers tvekan och bländande upp- 
gifter om sexualitetens otillräcklighet och overk- 
samhet hos äfven fullkomligare Växter, att Vis= 
serligen hvar och en, som ke sanningen, må- 
ste medgifva, att Förf. förträfflligen upplyst sa= 
ken. 1699. 

Prof. v. Sclirank? bar äfven uti en myc- , 
ket grundlig och väl utförd Afhandling med ' 
fullgiltiga bevis vederlagt de nyares inkast mot 
sexualitetens allmännare biträde vid Växternas 
befrödande. 179). | 

Dr A. Tittmann har lemnat en Afhband- 
"ling om åtskilliga Vattenväxters groningssätt. 177). / 

Hr Dutrochet har framställt anmärknin- 
gar om de speciella directioner, hvilka vissa de- 
lar hos Växterna eftersträfva; och om orsaker- 
ne till.de samma. Förf. anser Växternas rörel- 
ser, igenom hvilka deras delar determinerås till 
vissa rigtningar, vara mera frivilliga än mecha- / 
niska ; Förf. tror, att det är genom den fär- 
gade substancen hos Växterna, som dessa äro 

Handbuch seiner Vorlesungen iber die physiologi- 
sche Botanik. von Dr Sehelver. Erster Band. Hei- 
delberg. 1822. 8:0. 

169) Die Lehre von Geschlechte der Pflanzen in Bezug 
af die neuesten Angriffe erwogen, Von L. C. Tre- 
viranus. Bremen. 1822. 8:0. 

70) a YR JG Zeit. 1822. N:o 4. p. 49 — 63, N:o 
65 —n6. 

RJ Demkeksl der, K, Bajer. Botan. Gesellsch. in 
Regensb: II B:des r1:ste Abth: p. — 
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i samband med de yttre orsakerna, hvilka uppväc- 
ka dessa rörelser; att nämnde substance är genom 

sina foanctioner analog med- Djurens nerveusa 
substance och borde erhålla samma namn, 1727). 
— Samme Författare har äfven gifvit en 'ytter- 
ligare granskning af detta ämné; han meddelar 
här egenteligen anmärkningar om orsaken till 
radicule och plumule olika rigtning. Dessa 
resonnementer äro dock af en så speculatif art, 

att något bevisligt här icke kommer i fråga; 173) 
de likna deruti aldeles de åsigter och uppgifter, 
hvilka Mirbel gilvit i flera Lill Växt-Physiolo- 
gien hörande stycken. 

D:r Schultz har utgifvit ett arbete om saft=- 
circulation hos Cholsdontan majus och flera 
Växter; han anser sig hafva host förstnämnde 
Växt upptäckt en upp- och nedstigande saft-. 
circulation, och det hos alla Växtens delar, sär- 

deles märkbart hos blomfoder-bla: len, hos hvil- 
ka alltil ett uppstigande kärl åtföljes af elt ned- 

stigande; hos Växtens blad bestå ådrorna utaf 
många tydeliga från bvarandra skilda rör, uti 
förilka saften frånskild rörer sig uppåt och ned- 
åt; man ser här de motsatta saftströmarne tyd- 
ligast uti kärl-fasciklarnes delnings-vinkel; min-: 

dre tydligt synes detta hos stjelken. Förf. an- 
ser, att den upp- och nedstigande saften är 

- ungefärligen i sanrma förhållande som arterieust 
och veneist blod i Djurorganismen; hvad nu” 
sjelfva saftdelarne angå, bestå de-af otaliga 

små kulor, hvilka man kan observera uti den 
i sjelfva kärlet strömande saften; det är egenul. 

s72) Journ. de Phys. &c. 1822, Fevr. p. 94—95. 

73) 1. ec. Juillet p. 59-61, 
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"genom dessa kulors glänsande och' tindrande,: 
som man ser saft-strömarne. ' Han förmodar 
att spiral-kärlen äro de-som ullföra nårings- 
saft åt nämnde circulatiön. Förf. anser såsom 
ett bevis härför, att färgade fluida, uti hvilka han 
satte åtskillige stjelkar, uppstego uti spiral-kär- 
len i de afskurna stjelkarne; ban såg äfven, att 
spiral-kärlen ensamt upptogo elt sådant fluidum, 
"då en oskadad rot sattes deruti. Orsaken till 
;saft-rörelsen anser Förf, ligga hos saft-kulornas 
egna kraft, öch deras beständiga anstötning mot 
kärlväggarne, med ett ord vara en capillar-at- 

 traction. Sluteligen anför Förf. sina tankar om 
lifsprocessen såsom resultat af alla "föregående- 
undersökningar: ”Spiral-kärlen äro digestions- 
organer; de insuga i roten de rå safterna och 
leda dessa till alla stammens förgreningar, assi- 
milera näringssalten, förvandla den till den, 
egentliga, till: Växtens blod, hvilken då uti 
egna kärl för sig förer en egen inom sig slu- 
ten circulation genom hela Växten” 0. .s. V. 
Utan ringaste tvifvel, kan man antaga, att Förf. 
af sina undersökningar med Chelidonium majus 
dragit allt för afgörande slutsatser uti detta gran- 
laga ämne. Spiralskärlen , hvilka fordom varit an- 

-sedde såsom luftförande kärl, hafva i sednare 
tider blifvit ansedde såsom troligen ämnade att 
gifva mera "stadga och stöd "åt de hittills så 
kallade saftkärlen, och det synes föga sannolikt, 

att Spiral-kärlen skulle vara de som egenteligen 
upphämtade näringssaften; hvad den uppgifne 
saftrörelsen angår, så synes den enligt Förfat- 

-tarens egen: undersökning, ännu vara alltför 
ofullständigt observerad för att gifva ullfreds- 
ställande resultat. För öfrigt torde man här 
ofta vara i fara att blifva bedragen genom illu- 
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sioner, hvilka uppkomma genom mindre väl iagt- 
tagen försigtighet vid microskopels bruk. 174). 

Hr Hackers har, lemnat anmärkningar 
om rörelserne hos Mimosa pudica L. Han er- 
inrar, att de rörelser, hvilka denna Växt visar, . 

hafva sitt ursprung eller säte uti vissa ringar 
eller ringformige NpPRATALINIGAn Cbourlets), 
hvilka äro belägna uti bladens articulation med 
blad-skaftet, och uti blad-skaftenas articulation 
med Växtens stjelk; de uti sidstnämnde arlicu- 
'"lation belägne ringar äro störst, och kunna så- 
ledes lättast undersökas. Om man ned en 
longitudinel delning afskär den nedre hälften 
SS atsnde ring, så faller blad-skaftet, och förlorar 
förmågan att uppresa sig, men :afskär man der- 
emot den öfre hälften, blifver blad-skaftet upp- 
rät, och har förlorat förmågan att böja sig; 
JAG rön anser Förf, kunna bevisa, att blad- 

skäftets fällnings- och upprätnings-rörelser hero 
af den omväxlande uppsvälningen af de öfre och 
nedre hälfterne af den anförde ringen, som är 

belägen "uti denna blad-skaftets articulation 
med stielken. Om en stark retning tillfogas 

| någon 

74) Ueber den Kreislauf des Saftes im Schöllkraute 
- und in mehreren andern Pflanzen und iiber die Assimi- 
lation des rohen Nahrumngsstoffes iäberhaupt. Mikro: 
skopische Bebbacktunsén und Entdeckungen von 
Dr CH: Schultz, Mit einer Vorrede des Herrn 
Prof. Dr Link, und : illum. Kupf.taf. Berlin 1822, 8.0. 

Anm. Öfver detta arbete har Hr Ebermaier gifvit 
en, ofta otydlig, recension uti Regensb. Botan. Zeit. 
1822. N:o 42. p. 657—0671, N:0 49 p- 673 686, och 
Prof, Rich etbareh har äfven uti nämnde Tid- 
ning N:o 39 p- 699-611. lemnat "anmärkningar öl 
ver Fr Schultzs Skrift. Prof. Link intygar san- 
ningen angående den dubbla circulalionen. 
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någon del af denna Mimosa, så visa de andra 
delarne genonv deras bläds successiva vikning, 

att den ena efter den andra erfar inflytandet af 
denna-retniug ; när man lindrigt bränner ett enda 
blad med ett brännuglas, så sprider sig smånin- 
gom retningen, eller snarare- den inre rörelsen, 
som retningen åstadkommer, till de andra: bla= 

oden, som sitta på samma stjelk. Hr Dutro- 
chet har studerat meddelnings-lagarne för den- 
na inre rörelse, och han har anmärkt: 1:0 att 

den öfvertöres lika: om den går uppåt eller 
nedåt; 2:0 att den öbvåkfäretl oagtadt bort- 
tagahdet af en barkring Canneau decorce); 
3:o att den öfverföres oagtadt det' sämtida 
borttagandet af bark och märg, då de tvenne 
stjelkens delar "blott communicera genom träd- 
fibrer och kärl; 4:0 att den öfverföres ännu; 
då de tvenne stjelkens delar. blott commu- 
nicera sig emellan; genom ett bark- stycke; 5:0 
att den ej mer ötverföres, då communicationen 

blow sker medelst märgen; 6:o att den ej mer 
öfverföres, då PSI FDA blott sker medelst 
cortical-massan > af dessa rön anser Förf. , att 
den inre rörelsen, som orsakas af retningen, 
blott meddelar sig genom fasciklar af träd-fibrer 
och kärl: Meddelaudet af denna rörelse är ha- 
stigare hos blad-skaftet. ån hos ,stjelken;. wti 
blad-skaften genomgår den fråb: 8—15 millis 
metrer i secunden; uli stjelken genomgår, den 
blott 2 el. 3 millimetrer pårsamma, tid, Den 
yttre temperaturen utöfvar ej något synbart. ip+ 
flytande på hastigheten af denna rörelse, men 
den utöfvar. devaf. en nog mårklig på vägen af 
dess meddelande. Börttagåndet, af ljus under) 
en viss tid utsläcker aldeles irritabiliteten hoj 

CK. V. A. Ärsb. 1822. Vi | 315 
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Mimosa pudica. Denna utsläckning är nog ha- 
stig, då det är varmt; den sker långsammare, 

då: temperaturen är föga upphöjd; återkomsten 
af sol-ljusets inflytande återgifver nog hastigt åt 
Mimosa dess förra retbarhet. Det synes slute> 
ligen , enligt Författarens tanka, till följe af des- 
sa rön, att det är genom ljusets verkan, som 
existencen af Växternas vitala egenskaper bibe- 
hållas, liksom det är genom syrets verkan, som 
tillvaron af Djurens vitala egenskaper underhåls 
las, och att följakteligen, förblekning (etiole- 
ment) för de förra är det samma, som asphyxte » 
är hos de sednare 175), — » ; 

Hr J. Murray har lemnat Physiologiska än= 
märkningar om Växternas rötter 176), och Hr 
Anth. Carlisle har framställt dylika om sam<=' 
bandet emellan Växternas blad och frugter 177). 

Fru Agnes Ibbetson har under det för= 
flatna året, liksom under flera föregående, uti 
Monthly Magazine meddelat utförliga afhandlin- 
gar uti Växt-Physiologien; de innehålla dock så 
öfverspända åsigter och orimliga uppgifter, att 
de föranledt Prof. Sprengel till det yttrande, 
att det ej lönar mödan att sysselsätta sig med 
granskning af en så sanningslös Författare; 

Prof. Sprengel har utgifvit en öfversätt- 
ning af Theophrasti Verk öfver Växternas 
Natural=Historia; den lärde Öfversättarershar här 
gifvit "en stor mängd af upplysningar och an- 
märkningar, hvilka i hög grad ökat Verkets 
värde 178), 

175) Journ. de Phys. &c. Decemb. p. 474—475-. 
126) Edinb. Philos. Journ. N:o XIV. p. 328—331: 
20377) Philosoph. Magaz. Jul. p. 38—42. 
179) Theophrast's Naturgeschichte der Gewächse, 

/ 
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V. Fornverldens Flora. 

Prof. Link har under det förflutna året ut- 
gilvit 2:dva Delen af sitt Verk öfver Fornverl- 
den, uti hvilket åtskilliga hitbörande föremål 
blifva afbandlade 179). | | 

"Herr J. F. Kräger har äfven framställt 
ett Verk upplysande 'Fornverldens beskaffen- 
het 180). | 

D:r J. Nöggerath har utgifvit en öfver= 
sättning med anmärkningar af Cuvier”s arbe- 
te öfver Fornverlden 181), 

Herr Ballenstedt och Kräger hafva 
med -4:de Bandet fortsatt sitt Archiv öfver de 
nyaste Upptäckterna från Fornverlden. Förfat- 
tarne samla uti detta Verk alla till Fornverl- 
dens NaturalsHistoria” hörande upptäckter 1827, 

Baron v. Schlotheim bar utgifvit ett Su- 
plement till sitt arbete öfver petrificaterne 183). 

Uebersetzt und erläutert von K. Sprengel. Jvster 
Theil. Uebersetzung. Zweiter Theil. Erläuterungen. 
Altona, 1822. 8:0. 

179) Die Urwelt und das Altherthum, erläutert durch 
die Naturkunde. Von H.F. Link. 2:ter/Theil. Berlin 
1822. 8:0: : ; 4 

180) Geschichte der Urwelt. Von J. F. Kriger. 
"1:ter Theil. 8:o. 

i31r) Ansichten von der Urwelt. Von G,Cuvier. Nach der 
a:tenOriginal-Ausgabe verdeutschtund mit Anmerkun- 
gen begleitet von J. Nöggerath. Bonn, 1822. 8:0:. 

i82) Archiv fär die neuesten Entdeckungen aus der 
Urwelt: herausgegeben von J. G. J. Ballenstedt 
und J. F. Kriiger. 4:r B:d. 1:tes u; 2:tes Heft. 
Quedlinburg. 1822. 8:0, 

Anm. Hr Ballenstedt har äfven utgifvit ett ar- 
bete med titel Die neue oder die jetzige Welt: von 
J. G. Ballenstedt. 8:0. 

:e3) Nachträge zur Petrefactenkunde auf ihrem jetzi- 
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Hr Rhode har med r:dra Häftet fortsatt 

utgifvandet "at sina bidrag till upplysning af 
Fornverldens Flora 1843, 

Herr Adolph Brongniart i Paris har 
framställt en afbandling innehållande en syste= 
matisk uppställning af de bittills fundne fossila 
Växter. . Uti inledningen anmärker Förf, de svå- 
righeter, hvilka möta försöken att gifva en så- 

dan appställuing; ganska sällan träffar män 

blommor och frugter af dessa Växter, eller om 
de träffas, så befinnas de så hopklämde genom 
tryckning och petrificering, att det vid de flesta 
icke är möjligt att säga, om de höra till något 
nu lefvande slägte; vanligen tråffar man endast 
mer eller mindre fullkomliga stammar, grenar 

och blad. Förf. genomgår derefter 1 korrthet 
Växtpetrificaternas historia litteraria. Han er- 
inrar, att Scheuchzer's och Knorr's Arbe- 

ten äro de förnämsta ibland de äldre hithörande. 
Hr v. Sehlotheim beskref uti sin Flora der Vor- 

welt år 1804 en stor mängd af fossila Växter, men 
utan all systematisk framställning, Det första arbe- 
te, uti hvilket man finner en fördelning afde fossila 
Växterna uti slägten ocharter, är utien afhandling af 

Hr Steinhauer, uti Transact. of the Philosoph. 

Society of America, Vol. I., hvarest Förf, äfven 

är den, som först gifvit specifica namn åt dessa al- 
ster. Herr v.. Schlotheim utgaf år 1820 sin 
Historia öfver Petrificaterne, uti bvilken så väl 

Djur som Växter blifva afbandlade. -Gvrefve v, 

gen Standpunkte., Von E. F. v. Schlotheim. — 
Mit 21 Kupf. taf: Gotha. 1822. Fol. 

184) Beiträge zur Pflanzenkunde der Vorwelt. Von J. 
G. Rhode. 2:te Lief. mit 3 illum. Steindrucken. 
Breslau. 1822. Fol: 
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Sternberg började sedermera att framställa 
sin Flora der Vorwelt, uti hvilken han afhand- 
lade flera fossila Växter, och Hrr R hode och 
Nau hafva derefter äfven utgifvit skrifter uti 
dessa ämnen,. — Förf. indelar Växtpetrificaterne 
uti 4 celasser med sina derunder lydande släg- 
ten : 1:sta CL: Stammar, hvilkas inre organi- 

sation är kännbar: 1. Exogenites, 2. Endoge- 
nites.  IH:dra CI: Stammar, hvilkas inre orga- 
nisation icke mera är distinct, men hvilka cha- 
ractericeras af deras yttre form: 3. Culmites, 

4. Calamites Sternb., Schloth,, 5. Syringoden- 

dron Sternub , 6. Sigillaria (Lepidodeniron $.H T> 

Sternb.), 7. Clathraria, 8. Sagenaria (Lepido- 

dendron, $.: 1., Sternb.). 9. Stigmaria (V ario- 
Zaria Sternb.). -II:dje CI: Stammar och 'Blad 
förenade, eller isolerade Blad: 10. Lycopodites 
(Cycopodiolithes Schloth.), 11. Filicites Schloth., 
12. Sphenophyllites, 13. Asterophyllites (Ca- 

suarinites "Schlotb.), 14. Fucoides, 15. Phylli- 
tes (Bibliolithes Schloth.), 16 Poacites Schloth., 
17. Palmacites (Palmacitum spec. Schloth.). 
IV:de CI: fructifications-organer: 1:sta ordn. 
Carpolithes Schlot, :2:dra ordn. Antholithes 
Schloth.. = Slägtkännemärkena tagas för För- 
sta Classens slägten af vedlagrens beskaffenhet. 
För dem uti Andra Classen tagas. de af Stam- 
mens beskaffenhet, om den är articulerad, få- 
rad, räflad, slät med. eller utan intryck, des- 

sas läge och form. För Tredje Classen , dit alla 
fossila Blad. föras , tägas de af Bladens ställning 

mot stjelken, deras form och beskaffenhet af 
nervernas fördelving. Uti Fjerde Classen före- 
komma endast fossila frugter och blommor; är 
det frugter eller frön, som man finner, så höra 

de will slägtet Carpolithes, är det blommor så 
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höra de- till Antholithes; wan har ej hittills 
kunnat utfinna andra slägtkännemärken. Förf. 
commenterar derefter utförligt öfver de här af- 
handlade slägten och -beskrifver äfven nya arter, 
hvilka tillika här äro uti stentryck ganska väl gra- 
verade. Han omtalar vidare ganska omständ- 
ligt, hvilka slägten -som förekomma uti den yng- 
sta jordbildningen (terrain de sediment supé- 
rieur, terrains tertiaires); här förekomma arter 
af slägtena Exogenites , Endogenites, Culmites, 
Lycopodites, Fucoides , Phyllites, detta sidst- 

nämndes arter, hvilka alla äro spridda Blad, fö- 
rekomma oändeligen talrikt; de tillhöra hufvud- ' 
saktigen denna jordbildning, och man har till 
och med knappt funnit någon rigtigt känbar 
Phyllites uti de äldre jordbildningarne. Förf, 
tror, att alla arter af Phyllites kunna anses 
bafva tillhört plante dicotyledone&. Större de- 
len kunna likväl icke hänföras till någon af de 
i Europa nu förekommande Växter. Vidare fö- 
rekomma uti! denna yngsta formation äfven arter 
af Poacites och Pelmacites; Förf. anmärker, att 

det för närvarande är omöjligt att säga, om 
några af dessa fossila Palm-arter äro fullkomligen 
lika med nu lefvande af denna familj; af de upp- 
lysningar , hvilka Förf. gifver, se vi, att rätt märk- 
värdiga Palmer förekomma fossila uti flera trag- 
ter af Europa; Carpolithes förekomma tämligen 
ofta och äro af mycket olika form; af Aniholi- 

thes har man först nyligen träffat arter uti den-” 
na jordbildning, och Förf. tror; att man bittills 
blott funnit sådane petrificerade blommor på 
Monte -.Bolca, vid Vicenza, men -här äro de ej 
särdeles rara; det är icke möjligt att säga, om 
de höra till kända slägten eller ej, ty de visa 
ofta blott formen af calyx och carolla, ej de in- 
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re sexual-organerne. — Af Slägtena Cålamites, 
Syringodendron, Sigillaria, ÖClathraria; Sage- 
naria och Stigmaria har man icke funnit arter 
uti denna jordbildning; de hafva hittills ale- 
nast uteslutande blifvit fundne uti Stenkols- och 
Anthracit-lagren (les terrains de höuille et dan- 

- thracite), och de synas sedan antingen hafva för- 
svunnit från jordytan, eller icke mera befunnit 
sig i dylika omständigheter med de Växter, hvilka 
uti dessa jordbildningar kommit att öfvergå i 
ett fossilt tillstånd. Filticites, hvilka finnas i så 
stort öfverflöd uti de äldre jordbildningarne, 
saknas aldeles uti den yngsta; Herr: Brong- 
niart har här blott sett ett enda högst otydligt 
fragment af ett petrificat, som möjligtvis kunde 
höra hit. Förf. anställer sedermera granskning 
af de särskilda jordbildningarnes växter. För 
mera -redighets vinnande vid utvisandet af de 
här förekommande Växter, indelar Förf: alla 
dessa jordbildningar uti 2:ne hufvudsakliga grup= 
per; den ena innefattar de jordbildningar, hvil- 
ka Alex. Brogniart, fadren; benämnt: Ter- 
rains de sediment moyen et inferieur , nämligen 

 kritlagret (craie), Jura-kalken (calcaire du Ju=. 
ra), fjällkalken Ccealcaire alpin) och de bildniä- 
gar, hvilka innefattas under. dessa; den andra 
innefattar Stenkols- och Anthracit-bildningarne 
(les formations de houille ei d'anthracite); uti 

: förra serien har Förf. varit nödsakad att förena 
jordbildningar, hvilka äro ganska olika hvaran- 
dra i anseende till läge, Djur, som de inne- 
sluta, och tiden af deras bildning, men han har 
dertill varit nödsakad, i anseende till det ringa 
antal af Växt-petrificater, hvilka blifvit fundne 
uti dessa olika lager, och i-anseende till de tvif- 

vel, uti hvilka vi ibland befinna oss för att bestäm- 
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ma Uill hvilken af dessa bildningar de fossila 
Växter höra, hvilka vi ega. ; 

Uti Kritan och Jura-kalken har man hbit- 
tills” icke kunnat framställa något bestämbart 
Växt-petrificat, endast några få, hvilka äro allde- 
les okänbara. 

Ut Fjäll-kalken har man endast funnit träd- 
tycken af Dicotyledoniska Växter, förvandlade till 
Ligniter; ibland föremål hörande till denna period 
omnämner äfven Förf. Ligniter från Ön Aix vid la” 
Rochelle; uti dessa har man funnit förkoladt 
träd: af Dicotyledoniska Växter och 4 eller 5 
arter af Fucoides; äfvensom dylika, till arter 

olika, fundna både + Frankrike, Italien och Ö- 
sterrike, samt arter af Lycopodites, fondna uti 
den bitumineusa Skiffern vid Mansfeld, 

Sådane äro de fossila Växter, hvilka blif- 
vit fundna uti les terrains de sediment inferi- 
eur; de höra blott till Slägtena Exogenites, 
Fucoides och Lycopodites; Slägtena Endogeni- 
tes, Culmites , Phyllites, Poacites; Carpolithes 
och Antholithes, hvilka förekomma uti les ter- 
rains de sediment supéerieur, finna vi ej i de: 
första af dessa bildningar, vare sig nu, att de 
Växter, till hvilka de hörde, ännu icke funnos 
vid denna tidpunkt, eller att någon orsak hin- 
drade deras bibehållande. 

Förf. anmärker, att med undantag af Poa- 
cites och Carpolithes, finnas inga af dessa släg- 
ten uti de äldre bildningarne, hvilket kunde 
gifva anledning att tro, att dessa Slägten ej . 
funnos före bildningen af' des terrains de 'sedi- 
ment superieur; tvertom synas” Slägtena, Cala- 

'mites, Syrringodendron , Sigillaria , Clathraria; 
Sagenaria , Stigmaria , Filicites., Sphenophylli- 
tes, Asterophyllites och de verkliga Lycopodi- 
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tes, hvilka finnas ganska öfverflödigt uti de äl- 
dre lagren, redan hafva upphört att vara vid 
tidpunkten för bildningen af terrains de sedi- 
ment inlerieur, enitdaun de icke visa sig uti nå- 
gon af de yngre lagren. 
Dessa Slägten höra uteslutande till Stenkols- 

och Anthracit-lagren eller dylika formationer; 
ibland dessa, Hvilka innesluta samma petri- 
ficater som Stenkols-lagren, räknar Förf. Koppar-' 
grufvorne vid Jekatrinenburg i Ryssland. 

Förf. förenar vid sin granskning, för sitt 
Botaniska ändamål, Anthracit- och Stenkols-!a- 

gren, ty de där inneslutna Växter synas icke 
betydligt skilja sig från hvarandra, åtminstone: 

återfinner man i de förra nästan alla de Släg- 
ten, hvilka finnas i de sednare; sålunda förekom- 

ma Calamites, Filicites, Asteroph ry llites, Sphe- 
nophyllites och Poacites nog ofta uti Anthra- 
cit-lagren; och om man ej där ännu anmärkt 
de öfriga Slägtena, så är det sannolikt, att man 
bör söka orsaken hårtill deruti, att dessa lager 
äro mindre utspridda än Stenkolslagren, att de 
endast äro föremål för obetydligare undersök- 
ning, och. att Växterne dår i allmänhet äro min- 
dre talrika. 

Uti Stenkolslagret återfinner man: tvertom 
alla Anthracit-lagrets Slägten, och dessutom 
många petrificater, hvilka man ännu ej anmärkt uti 
det sidstnämnde, nämligen alla de Slägten, hvil- 
ka utgöra 2:dra Classen uti Författarens arbe- 
te, undantagande Culmites, några arter af Ly- 
copodites och några fossila frön. 

Förf. anmärker, att om man nu enligt des- 
sa petrificalers beskaffenhet ville göra sig ett be- 
grepp om den slags vegetation, som fanns vid 
denna tidpunkt, om icke öfver hela jorden, åt- 
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: minstone på de delar deraf, hvilka alstrat Sten- 
kols-lagren, så se vi, att nästan alla Stenkols- 
lagrets Växter synas höra till Plante Monoco- 
tyledone&, och att större delen utgöres af de 
cryptogamiska Monocotyledonezr; således se vi 

» Lycopodia representerade af Lycopodites och 
Sagenaria; Filices af Filicites; och de trädfor- 

miga arterna af denna familj representerade af 
Sigillaria och Clathraria; Marsiliacee. repre- 

. senteras af Sphenophyllites , och Equisetacece af 
Calamites. 

De 4 nu tillvarande familjerna af denna 
grupp, funnos då redan, fastän under nog . oli- 

ka former; alla synas vid denna tidpunkt baf- 
va innehållit trädformiga arter, af hvilka vi nu 
mera blott hafva exempel ibland Filices. 

Tillvaron af Monocotyledone&e phaneroga- 
me synes äfven bevist genom Stigmarie analo- 
gie med Aroidec, och genom analogien af Poa- 
cites med blad af de flestaaf Monocotyledone2. 
Syringodendron synes äfven hafva hört till Mo- 
nocotyledoneze, utan att Förf. kunnat afgöra, om 

det varit till cryptogame eller phanerogama, : 
men ingen af dessa fossila Växter kan hafva 
hört till Palm-familjen; denna anmärkning an- 
ser Förf. af vigt, emedan mängden af Förfat- 
re antagit träd-stammarne uti Stenkolsformatio- 
nen såsom hörande till Växterna af denna fa- 
milj; Förf. anser för bevist, alt ingen af här 
fundna fossilier hörer till Palmerne. 

Åsterophyllites är det enda af dessa fossi- 
la' Växt-slägten, som Förf. med någon slags viss- 
bet kan hänföra till Plante Dicotyledonezr. 

De här fundne frugter och frön hafva va-. 
rit altför svåra att bestämma, så att Förf. icke 
kunnat hänföra dem till några nu lefvange. 
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« Förf. anmärker, att då man jemnför anta- 
let af arter af hvarje af dessa grupper med det 
af nu lefvande arter, så finner man, att Plan- 
ta ÅAcotyledonee, hvilka nu utgöra omkring $:del 
af kända Växter, icke skulle hafva funnits vid 
denna tidpunkt; åtminstone återstår deraf/inget 
tecken." MonocotyledoneRe cryptogame, hvilka 
knapt utgöra ysidel af nu lefvande arter, må- 
ste i Fornverlden hafva utgjordt mer än 2;:de- 
lar af de Växter, hvilka hafva kommit till vår 
kunskap; Monocotyledonee phanerogame måste 
knappt bafva deraf utgjort 3fs:del, då de dere- 
mot nu utgöra nära &:del af vegetationen; och 
Dicotyledonee sluteligen ,- hvilka utgöra nästan 
å:delar af nu lefvande Växter, ingingo blott till om- 
kring s'del uti nämnde tidpunkts vegetation 1857), 

Förf. erinra huru olika denna Vegetation 
är emot den af sednare lager och i synner- 
het mot den, som nu höljer jordytan. Han 
framställer den frågan, om man häraf bör slu- 

125) Förf. antager uti denna jemnförelse de af Hrr 
De Candolle och Brown gifna fördelningar; med 
”Acotyledonee förstås altså Cryptogame cellulosze; 
Alge , Fungi, Lichenes , -Hepatici och 'Musci: 
med Monocotyledonee eryptogame förstås: Fili- 
ces, — Lycopodiacee ," Marsiliacee ,  Equisetacee 
och Characee. -— Det uppgifna antalet af Växter, 
är enligt med Hrr' Humboldts, Browns och 
De Candolle's Arbeten och de skriftliga underrät- 
telser, hvilka Hr De Candolle särskildt 'gifvit åt 
Förf., enligt hvilka förhållandet af kända Växter 
är följande: 

/ Acotyledonezx — — 6000. 
Monocotyledonex cryptogame 1500. 

Fe -— phanerogamae 7000. 
Dicotyledonezx -— — 32,500. 

EN BRA ALM af nr 
Summa 47,000. 

4 
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ta, att Jorden vid tdenna förflutna period icke 
egde andra Växter än de, hvilka dessa lager in- 
nehållaz; eller att dessa Växter endast hördt till 
vissa lbcaler, som hafva gifvit uppkomst åt Sten- 
kols-bildningen, liksom man ännu ser vissa hö- 

gar Cles turbitres) framställa en ganska egen 
och mycket mindre varierad vegetation än den 
af det öfriga af jordytan. Förf. vill ej söka att 
efterforska härom ; båda meningarne hafva haft 
sina försvarare. 

Hr Brongniart anmärker vidare, att dn 
mening, som åtskillige Författare haft, alt dessa 
Växter kunna hafva blifvit förda från aflägsna 
climater tll de ställen, uti hvilka de nu finnas 

nedlagda, synes strida mot alla de facta, hvilka 
blifvit allt hitintills anmärkta, och har inget 
grundadti skäl för sig. , 

Läget af de fossila Växterna utr Stenkels- 
grufvorna, den fullkomliga förvaringen af utom- 
ordentligt späda blad, sådane- som. flera aförÉ 
anförde Filices, helheten af sjelfva de ofta gan- 
ska stora löfven, och mer än allt detta: närva- 
ron uti många grufvor af verticala StkamTaarn gen 

nomgående de olika lagren: af. de berg- arter (es 
rochers), hvilka inkesluts dem, motsäga fulikom- 
ligt denna mening. Dessutom erinrar Förf, att 
denna förmodan ej lättar förklaringen af olhk- 
heten emellan dessa tragters Växter, och de som 
nu bebo våra climater, ty det finnes nästan li- 

ka mycken skillnad emellan petrificaterne al Sten- 
kols-formation och Equinoxial-Zonens Växter, som 
emellan dessa petrificater och de tempererade Re- 
gionernas Växter; och antagande att de hafva 
blifvit förda från Equatorial- Regioner till Euro- 
pa, måste, man icke desto mindre nredgifva, alt 

de Växter, hvilka fordom funnos på jorden, 
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skiljde sig spi ecifice och ibland generice från 
dem , hvilka nu bebo nämnde trdsten. 

Förf. anser det derföre vara nog bevist, 
att Europa vid en tidpunki, bvars 'aflägsenhet 
man ej kan bestämma, om icke faljkomniats 
dock åtminstone till många delar, var beklädd 

med Växter, fullkomligen olika dem, dk nu 
finnas; och alt dessa Växter visade sig, med o- 
betydliga speceifica förändringar, endast på vissa 

andra punkter af klotet; erg kan man ej 
tvifla hvad America angår, hvarifrån Förf. sedt 
elt nog ansenligt antal af Växt-aftryck från Sten- 
kols-lagren 3; och några stycken från Indiens Sten- 
kolsgrufvor, och äfven sådane från Port Jackson 

på Nya Holland synas vidare bekräfta denna be- 
synnerliga analogie emellan Växter från alla 
Stenkolslager, hurudant än deras afstånd från 
hvarandra må vara, hvilket synes tillkänuagif- 

va, att öfver hela Jordklotet vid denna tidpunkt 
funnits en Vegetalionens enformighel, som nu 

mera ej finnes, eller som åtminstone blott före- 
kommer: hos 'de enklaste Växt-familjer, sådane 
som Alger, Svampar , Lichenes; Mossor &c., 
hvilkas "Slägten och ofta äfven arter återfinnas 
på ganska aflägsna punkter, uti de båda Hemi- 
spbererna och under ganska skilda latituder. 

Förf. anser, att ett af de måst anmärknings- 
värda facta, som skulle följa af denna jemnfö- 
relse emellan Växter från, olika lager, -är, att 

sådane Växter som Filices och Ly copodier, hvil- 
ka funnos från Vegetationens första tidpunkter, 
och Ska ännu växa på jorden, icke återfin- 
nas i nyare lager, sådane som les terrains de 
'sédiment supérieur, hvars fossilier likväl hafva 

den största likhet med nu lefvande växter. Den- 
na frånvaro al Frlices uti de nyare lagren an- 
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ser Förf. vara ett så utomordentligt factum, att han 
sökt förklara det genom följande anmärkningar, 

All terrain de sediment superieur har for- 

merat sig under Hafvet eller under sött vat- 
ten, hvilket varit orsaken till "den distinetior 
man gjordt af: dessa lager uti Salt-vattens 
formationer och Sött-vattnens formationer. Då 

man granskar de fossila Växterna för hvarde- 

ra af dessa formationer, ser man, att somliga måste 
hafva vuxit uti sjelfva det medium, uli hvilket 

lagret nedsatt "sig: 'sådane äro. uti Salt- vattens 

formationerne: Alger, och uti Sött-vattnens for= 

mationerhe Char& frön, Nymphee stjelkar, bla- 
den af en Potamogeton,-arterna af Poacites,; 

hvilka synas hafva en stor analogie med mån- 

ga blad af vatten-växter, sådane som Grami> 

nee, Sparganium, Typha, ÖCyrperacee &c. 
Andra petrificater tillhöra tydligen Växter, 

hvilka hafva vuxit utom vattnet; dessa Växter 

hafva följagteligen blifvit förda från de-ställen på 

hvilka de vuxit, till det liquidum, utur hvilket det 

lager, som 'hyser dem, nedlade sig, och kunna 
såväl finnas uti Salt-vattensformationerne som uti 

Sötl-vattnens. Detta anmärker man med En-= 

dogenites , Phyllites , Flabellites, och Carpoli- 

thes: alla dessa petrificater äro gemensamma för 
Hafslagren och sött-vattnens-lagren. ; 

Om nu en' Växt skall kunna finnas fossil 

uti en af bildningarne af terrains de sediment 
superieur, är det nödvändigt, att den vuxit uti 

Hafvet eller uti söta vattnen, eller att den va- 

rit utsatt alt blifva lätt ditförd af vindar eller 

"strömmar. Filices uppfylla ingetdera af dessa 
vilkor, ingen af dem bebor Hafvet eller de söta 
vattnen , och structuren af deras löf, hophängan- 

de uti alla dess delar, utan leder, ofta äfven 
> 
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qvärvarande på den stam, som bär den, för- 
svårar skiljandet af- deras delar och deras fö- 

rande till de ställen, hvarest de kunde nedläg- 
gas och öfvergå till fossilt tillstånd. 

Samma orsaker . förhindra bortförandet af 
Mossor och Lycopodier, hvilkas alla delar äro 
hophängande; stjelkomfattande blad, blommor 
0. S: V.. som hänga lika starkt vid stjelken, som 
bär dem, Också äro dessa petrificater ganska ra- 

- ra, eller ock finnas de aldeles icke uti dessa for- 
mationer. 

De orsaker, hvilka Förf. anfört, och som kun- 
nat motverka bevarandet af Filices, Lycopodier. 

« och några andra Växter uti les terrains de scdi-. 
ment supérieur , moyen, et inferieur, hafva ej 
haft samma inflytande på deras nedläggning Cel- 
ler 'afsättning) uti Stenkols-lagren; allt tyckes 
verkeligen bevisa, att dessa sednare, fastän helt 
och hållet sammansatta af land-Växter, hafva blif- . 
vitt nedlagda på sjelfva det ställe, hvarest dessa 

"vuxit; närvaron af träd, livilka ännu äro uti deras 
'verticala ställning, är derpå det tydligaste prof.” 
Om man antager denna mening, så måste alla 
de Växter, hvilka bebodde det ställe, som bar 
gifvit upphof åt Stenkols-afsättningen, finnas in- 
neslutna där, hurudan än 'vidfogningen af de- 

ras delar sig emellan varit, och den af de- 
ras stam till den grund på hvilken de vuxit. 

Denna olikhet uti bildningssättet af Sten- 
kols-lagren och de yngre lagren anser Förf. 
kunna gifva en nog tillfredställande förklaring 
öfver vissa Vegetabiliers frånvaro uti dessa sed- 
nare, 

Förf. anmärker sluteligen, att sedan han 
omsider selt 2:dra Häftet af Grefve v. Stern- 



berg's Flora der Vorwelt, bör han lemna åt- 
skilliga underrättelser, RIKA upplysa synonymien 
af de af Grefve Sternberg beskrifne Slägten?: 
Råytidolephis Sternb. är samma som Sigillaria 
Brongna; Flabellaria 'Sterub. är. samma med 
Palmacites Schloth.; Schlotheimia Sternb. och 
Annularia Sternb. äro samma med Asterophyl- 
Zithes- Brongn.; Förf. anser de båda förra icke 
vara från hvarandra skilda, och att för öfrigt 

det redan finnes en sSchlotheimia ibland Mos- 
sorne. Rotularia Sternb är samma med Sphee- 
nophyllithes Brongn.; Neggerathia Sternb. an- 
ser Förf. var elt fullkoml. ”Skilddt slägte, hvilket 
är analogt med' någon Zamia eller Pata TON 
pinnalis SS ) 

Prof. v. Martius har framställt en afband- 

VB om åtskilliga fossila växter, neml. flera ar- 
rv af Kilicites CLepidodendron Sternh.), Vuc- 

Cactites , ”Euphorhbites,  Lychnophorites. 
Förf. har detjemite afrital Stammar af åtskilli- 

ga Brasilianska Palm-arter för att visa likheten . 
emellan dem och flera i Tyskland fundna fos- 
sila växt-slummar, samt anmärker, att beskaf- 
fenbeten af stammen hos Polypodium corcova- 
dense Raddi Syn. Fil. Brasil., synes visa, att 
flera af de af Grefve v. Sternberg beskrifna 
arter af det fossila slägtet Lepidodendron hört 
ull Filices, hvarföre de ock af Förf. här anlö- 
ras under Filicites. Denna afbandling ären 

ak 

r26) Mém. du Mus. Vol. VII p. 
Anm. Denna afhandling är OCK särskildt aftryckt 

med titel: ”Sur la classification et la distribution des 
végétaux fossiles.” Par Adolphe Brongniart. 

Paris. 1822. 4:0: 
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al de mäst interessanta, hvilka i detta ämne hit- 
tills utkommit 187). 

Hr Prof. Agardh har likaledes beskrifvit 
åtskilliga fossila Alger, näml : Chondria” equa- 
Zis Ag.h. & Brongn ; Ch. recurva Ag.h. & Brongn-, 
Ch. obtust4 Var. fossilis Ag.h. & Bröngn. samt 
Rhodomela diluviana Ag.h. 188), l 

Föröfrigt finnas uti Journalerne för året 
åtskilliga underrättelser om växt-petrificater och 
aftryck fundna uti flera Europeiska Län- 
der 189). ; 

Hr Virey har framställt critiska reflexio- 
- ner hörande till undersökningarne om Bernste- 
nen. Han omtalar, att den blifvit funnen uti 
flera tragter uti Frankrike uti kalklager, i la- 
ger af bitumineust jordhaltigt träd, under bla- 

> dig lera o. s. v. . Bernstenen, som nu för tiden 
anses vara ett fossilt hartz af ett utdödt Träd- 
slag, är enligt Författarens uppgifter fåönnen så 
väl uti de varma som kalla Länderne af Jor- 
den. Förf. gifver här en framställning af de 
olika localer , uti hvilka Bernstenen blifvit fun- 
hen, samt beskrifningar af hvarje särskild sort:' 
1:st Bernsten, hvilken man uppfiskar från Hafs- 
botten nära stränderne, beskrifning om dess ut- 
seende och den ved, som åtföljer densamma; 

127) Denkschrift, der K. Bayer. botan. Gesellsch. in 
Regensb.: 11:r B. p, —. — Den finnes ock särskildt 
åftryckt med titel: De plantis nonnullis antediluvia- 
nis ope specierum inter Tropicos nunc viventium 
illustrandis. Auctore GC. F. P. de Martius. Ra- 
tisbone. 1822. 4:0. ' 

x82) Agardhii Spec. Algar. Vol. I. Sect. II. p. 365; 
366 et 383. 

189) Annals of Philos. N:o XIII. Jan, 1822, p. 83 et 84. 
K. V. A. Areb. 1822. 0 



490 
2:dra Bernsten från Dinerne - och sandfaälten, 
som gränsa till Hafvet, 3:dje Bernsten från Lig- 
niter-lagren af bituminensi träd; 4:de' Bernsten 
från alluvial- lagren, hvarvid äfven alhkandläs des- 
sa lagers beskaffenhet. Förf. lemnar vidare an- ' 
märkningar om Bernstenens bildning, om de 
Insecter och Trädstammar, hvilka fiimar ibland 
densåmma, hvarvid äfven omtalas, att Prof. 
Sprengel ibland Bernstenen funnit en frugt, 
som liknar Phyllanthus Emblica L..Hr Virey 
lemnar slutl. en fortekning öfver de Författare, 
hvilka skrifvit om Bernstenen 1907), 

Under den: Resa omkring jorden, hvilken 
Capit. Louis de Freycinet på Franska Re- 
geringens bekostnad förrättade åren 1817 — 1820, 
insamlades natur-alster af Chirurgerne Q uoy och 
Gaimard samt. Apothekaren Gaudichaud. 
Ungefärligen 3000 Växt-arter insamlades under 
Resan; 400 till 500 ibland dessa funnos ej för- 
ut. uti Pariser-Museum och 200 voro åtminsto- 
ne nya ibland dem. Gilb. Annalen-der Phys. 
1822. 

Under den' botaniska Resa som Hr De- 
monstr. Dr Wahlenberg och Studiosus L..L. 
Lestadius år 1822 företogo uti Skåne, åter- 
funno de ännu de flesta växter på de ställen, 
där v. Linne sedt dem under sin Resa 1749. 
Såsom nya för Sveriges Flora funno de Cam- 
panula Rapungulus L. vid "Bälteberga sätesgård, 
och & mil öster ut från Ystad funno de i en 
vatten-göl Arundo balthica Flögg. . Denna växt 
är väl förut upptagen som Svensk uti 3: dje uppl. 

190) Journ. de Pharm. 1822. Mare. p. 112 — 110. 
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af Prof. Liljeblad's Svenska Föra Pp: 695, 
men det kan dock vara ovisst, om- det är den 
verkliga A balthica, som blifvit funnen i Hal- 
land; på samma ställe sågo de äfven Juncus 
obtusiflorus Ehrh., hvilken hittills hos oss blott 
blifvit funnen på Gottland. För öfrigt träffa- 
de dessa Resande de flesta af Skånes sällsynta- 
ste växter. 

Då Hr Prof. och Commend. Thunberg vid 
Medicine Doctors Promotionen uti Upsala den 
11 Nov. "1822 promoverades till Jubel-Doctor . 
utgaf Medicine Prof. Dr C. Zetterström så- 
som Promotor det dertill hörande Programm. 
uti hvilket förekommer en fullständig Biogra- 
phie öfver Hr Prof. och Commend. Thunberg, 

hvarvid alla dess utgifna skrifter och afhand- 
lingar blifvit anförda 297). 

Hr Demonstr. Dr Wahlenberg har uti. 
en afhandling kallad: ?Linné och BanSA Rote 
skap. Ett Bidrag till Fäderneslandets Veten- 
skaps-Histöria,” vifvit en tekning af v. Linne's 
lefnad, dess förtjenster af Vetenskapen samt sjelf- 
va Vetenskapens natur och syftning. Det är icke 
möjligt att här lemna en recension deraf; af- 
handlingen måste läsas 1 sitt sammanhang, och 

hvarje opartisk Läsare måste medgifva, att den- 
na afhandling i sann och lärorik framställning af 
sina föremål icke 'ännu blifvit af någon i samma 
ämne öfverträffad 1927. 

191) Inaugurationem Medicine Doctorum a condi- 
ta Academia Upsaliensi Tricesimam tertiam etc. 
Indicit Promotor Carolus Zetterström M. D, 
Medicine theoret. & pract. Professor Reg. & Ord. 
— Upsalie. 1822. fol. 

192) Svea. Tidskrift för Vetenskap och Konst. Femte 
Häftet. Upsala, 1822, 8:0. — (p.69 — 130): 
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Under det förflutna året har Vetenskapen 
förlorat följande af sina Idkare: États-Rådet 
och Prof. vid Veterinaire-Scholan i Köpenhamn, 
Ridd. af Kongl. Dannebrogs Orden Eric Nis- 
sen Wiborg född 1759; dog ds 25 Sept. 1822; 
Mineralogi&e Prof, vid. Universitetet i Cambrid- 
ge Dr Dan: Edw. Clarke född 1769, dog i, 
London d. 9 Mars 1822; Dr Franz von Por- 
tenschlag Regerings Advocat i Wien dog ds . 
7 Nov. 1822, 51 år; Hr James Dickson 
dog d. 14 Aug. 1822, 84 år; Hr James So- 
werby dog d. 25 Oct. och Hr J. L. Thuil-' 
lier i Paris-d. 18 Dec. 
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