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HOGBORNE FURSTE!

NAdige Hebke!

WM mm

Mine Herrar !

JtVongl. Academien har Slagt sig att, pa"
sin

hogtidsdag, offenteligen redovisa for hvad under

det forflutna aret inom hennes krets markvar-

gast forefallit, och i synnerhet for Vetenskaper-
nas framsteg, under samma tid, sk inom som
utom vart Fadernesland. Academien har &k

mycket storre skal att anse sig lycklig vid dessa

pliglers fullgorande, som hennes hogtidsdagar
hedras af den Furstes uarvaro, hvars Ssyn lif-

var Statsmannens omtanka, Vetenskapsmannens
forskuing, Odiarns flit och Krigarns ifver.

Nadigste Furste, S verges och Norges Kron-
Prins! Da Eders Kongl. Hoghet gar att for en

tid vistas hos ett folk, med oss foienadt under
v&r Konungs arofulla spira; vardes tillata mig
att i Academiens namn tolka dess varma onsk-

ningar for E. K. H:s lyckliga resa och gladjande

K. y. A, Arsh i8a5* I



aterkomst, (less hopp att E. K. H. under sin

franvaro, ej
skall glomma sina trogna, tillgifna

Svenskar, och dess underd&niga anhallan, att

alltid fa hugua sig af E. K. H:s fortfaraude nad
och ynnest.

Att ej borttaga tid for de Vetenskapliga re-

dogorelserna, skyndar jag att i storsta korthet

aflagga den, som af Academiens stadgar ar alagd
dess Ordforande.

Under den 21 Maji har K. Academien till

Technologisk och Thamisk Professor utnamt

Philosophise Magistern Gustaf Erik Pasch.

S. D. valdes till Utlandske Ledamoter af

Academien: Ledamoten af Franska Institutet S.

D. Poisson; Astronomiee Professorn i Konigs-
berg, Bessel; Chemise Prof, i Berlin Mitscher-

lich; Mineralogiae Professorn vid Jardin du Roi
i Paris Alex. BRONGNiART,Hof-Radet Sommeringj
Doctor Gall och Stats-Radet Hufeland.

Genom Nadig Skrifvelse af den 18 Junii

har Kongl. Majrt i Nader bifallit Academiens for-

slag att Hof- och Stats-Calendrarne finge fore-

nas till en enda, under benamning af Sveriges
och Norriges Calender. De svSrigheter som nod-

vandigt m&ste atfolja denna med flere mindre

forandringar , hafya vallat att Calendern for det-

ta ar nagot sednare an vanligt af trycket utkom-

mit; men svarigheterna en gSng hafda, &terta-

ger utgifningen sin vanliga gang.

Uppa Academiens underd£niga hemstallan

har Kongl. Maj:t tillagt Academiens nedannam-



de Embetsman, nemll Astronomen, Technolo-

giske Lararea samt Intendenterne vid Zoologi-
ske och Botaniske Museerne, i och for deras

Ambeten, Professors JXamn, Heder och Vardig-
het lika med Professorer vid Rikets Universiteter.

Kongl. Academien har for 2000 R:dr inkopt
den af framl. Presidenten Friherre Edelcrantz

efterlemnade dyrbara saraling af Physiska och

Chemiska Instrument.

Uti nedre vaningen af Academiens hus har

blifvit inrattadt ett sarskildt Auditorium for de

Technologiske forelasningarne.

Vid Bergii-Lund ar en uthusbyggnad, St Ber-

gianske Lararen, uppford och inom Staketet vid

Observatoriibacken ar en Hack af Engelsk Aim-
sort planterad.

3:ne nya Ha'ften af Svensk Botanik hafva

fran trycket utkommit och anstalt blifvit fo-

gad till complettering och forsaljning af de utaf

Academien ofvertagne lager af namde verk.

Studeranden Marklw har, efter ett tv§-

Srigt vistande i Norrige, med res-understod

af Academien, till dess Museum afleranat en
icke obetydlig samling af Scandinaviska 11a-

tur-alster.

Till Inlandske Ledamoter af Academien
aro valde, i ardra Classen, Skol-Lara^en och
Astronomen i Bergen i Norrige C F. G. Bohr,
och uti 3:dje Classen, Bruks-Patronen , Com-
mend, och Ridd. Pehr Adolf Tamm.



Med doden afgangne Ledamoter under det

forflutna aret, aro Presidenten m. m. v. Schult-*

zenheim, Landshofdingen m. m. af Wibeli, De-
ras fortjenster aro nog allmant hekanta, att

ej

nu behofva namnas; och deras. minnen komma
franxdeles att tolkas pa detta rum.

Kongl. Vetenskaps-Academien liar for for-

sta gangen tilldomt sitt utomordentliga pris tiJl

Assessoren i Bergs-Collegium Herr P. Lageh-

hjelm, Bergs-Hauptman i Sala Herr Jac. af Fors-

sET.LES,och Geschvornern G. Herr Kallstenius,
for deras gemensamma arbete, kalladt: Hydrau-
liska forsok anstallde wid Fahlu grufva*

Dess arliga Lindbomska och Fernerska Piis

har Academien forenade tilldomt Physices Pro-
fessoren vid Abo Universitet G. Hallstrom, for

dess i Academiens Handlingar inforda Under-

sokning af vattens volumforandring af varme och
bestiimmelse af den varmegrad, hvarvid vat-

nets tathet ar storst.

Den minnes-penning, som i dag kommer
att utdelas ar en tacksamhetsgard lit minnet af

Olof Swartz, Academiens framledne Secreterare.

Jag uppmanar dem af Kongl. Academiens
Embetsman at hvilka den narmare befattningen
med dess sarskilda yrken ar anfortrodd, att af-

lagga sina Arsberattelser.
?
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OCH

Oorganisk Chemie.

V etenskapernes omrAde utvidgas med

hvarje a>, v&ra kunskaper tilltaga med

uppklarnade ideer, med vundna sakrare

hevis for vara theoretiska asigter, eller

genom vederlaggning af origtigt fattade

begrepp, och det iir i sanning en afunds-

vard Jott att kunna folja med pa denna

vag till v5rt slagtes hogre ioradling, som,,

liuru utsigterna for 6 frig t mS vara om-

kring oss,icke ett ogonbiick lemnar oss i

tvifvelsmil att vi onpphorligt ga framSt,
Det £r som forflutit sedan v£r sista

redogorelse for Vetenskapernes foamsteg,
liar icke varit mind re rikt pa" verklig be-

hallning an de foreg&ende, och jag skall,

for de Vetenskapsgrenar , som det aiigger

mig att liar afhandla, folja den ordning,
hvari foremalen i foregaende berattelser

blifvit anforde.

De i forra arets Berattelse anforda Lfudet.

forsoken ofver ljudets hastighet, gifva denD?"
hJj*

| storre, an som skulle folja af den for-

mel Newton gifvit for att uttrycka den.

Lagrange kom i sina forsta undersoknin-

gar af theorien for ljudet, till alldeles

samraa formel som Newton, i det ban

grundade sin analys pa tvenne antagan-
den, nemligen a) att luftens dallringar
aro ganska sma och b) att luftens elasti-
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citet ar proportionell till dess tatbet. Se-
dan anmarkte ban, att, om man antager
att luftens elasticitet tilltager i ett storre

forhallande an dess tathet, sk kunna ob-
servationens ocb calculens resultat blifva

ofverensstammande ; men Lagrange kun-
de icke adagalagga nagon orsak till detta

forhallande. Laplace liar sedermera vi-

sat att ett sadant forhallande maste upp-
komma, da varme utvecklas, under luftens

afvexlande utvidgning och sammandrag-
ning i ljudvagorna. Poisson bar nyli-

gen gjort detta till foremal for en mathe-
matitk berakning *), hvaraf han harledt

en formel, som uttrycker forh&llandet

harvid. Detta amne ar i ofrigt for myc-
ket abstract for att bar kunna utioras;

och jag maste noja mig med hanvisnin-

gen till Poissons arbete.

Goldingham bar, pa" Observatorium i

Madras, anstallt forsok ofver ljudets ha-

stighet **), bvilka fortjena uppmarksam-
bet, for den mangd af repetitioner ban
kunnat gifva dem. P& tvenne stallen , be-

lagna pa" nSgot afstand fran Observatori-

um, lossades dagligen, sasom en railitai-

risk formalitet, morgon ocb afton ett ^4
pundigt kanonskott, i det narmaste vandt
at Observatorium. Det ena af dessa stal-

len var fastningen St. Georg, 1 3.g32* eng.

*) Annales de Chimie et de Physique T< XXIIL
p. i*

**) Annals of Philosophy* N, S. i8a3. Apr.
pi 3oo* »jrv M .
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fot aflagsen fra"n Observatorium och del

audra var artilleriets cantonneringsqvar-
ter, pa" berget St. Thomas, 29.547 cng.
fot aflagset. Resultatet af dessa observa-

tioner liar gifvit for fastningskanonen

1142,18 e. f. i secunden och for den au-

dra 1142,5, =a 1142,34 i medeltal vid

4- 29 temperatur ocli i5 hygrometer-,
samt o.

m
7619 barometer-st&nd , hvilket

gor 337.17 meter i secunden, och ar en
mark vardig ofverensstammelse med de fran-

ska forsoken, som gafvo 337.20 vid + io°.

Hygrometer-, Barometer- och Thermome-
ter-standen observerades med all omsorg.
Goldingham faun vidare att om somraa-
ren i starkaste varmen + 3o°J var hastig-
lieten 1164 £ * secunden och om vinte-

ren vid — i° endast 1099; att ljudets

hastighet okas med o,
m 200*2 for hvar grad

pa thermometern , (1.2 Eng. fot pa
1

hvar
Fahr. grad), med o.w 437 for hvar grad
pa* hygrometern (1.4 Eng. fot; hvilkeii

hygrometer liar ar menad ar mig obe-

kant),for o.w o3 (i/^ Eng. turn) minskad
barometer hogd 2,

m 8 (= 9.2 Eng. fot)
okad hastighet. Igodmedvind g&r ljudet
6,
w 5 fortare an i lugn.

Wheatstone *), som repeteratStskil-
LJ«dets

liga af forsoken ofver de sk kallade klang- sation?

figurema, bar vid detta tillfalle iagttagit
en egenhet i ljudets satt att meddela sig,
hvilken han kallat ljudets polarisation*

*) Annates de Chimie et de Physique T. XXIII.

p. 3i3>



Om ett ljudande diapason (sa kallas elt

gaffelformigt instrument af st&l, Smnadt alt

angifva en viss ton vid musikaliska instru-

ments stamning) stalles pa andan af en

flera fot lang, rak och stadig metalltrad ,

hvilande pa ett ljudbrade, sa" meddelas

ljudet af diapason at bradet,utan att rn<-

talltra'den tillika hores ljiida.
Stalles dia-

pason med skaftet ratvinkligt mot metail-

tr£dens ofre anda och skalmarna i sam-
ma plan som tr£den, sa\ meddelas ljudet

genom den sistnamda till bradet, gora
&ter skalmarnas plan rata vinklar med
tradens,sa" meddelas ljudet icke. Vrides

diapason omkring sin axel , under det den
annu ljuder, sa" forsvinner ljudet efter ~

omvridning och aterkommer efter annu £

omvridning, samt forsvinner och a"terkom-
mer afvexlande p& detta satt, sk lange
den om vrides, likasom farg-phenomeneii
af det polariserade ljuset omvexla da dun

polariserande kroppen vandes omkring.
Om man staller diapason i den bast lju-
dande position mot metalltradens ofre an-

da, och, under det den ljuder, bojer trS-

den, sa" aftager ljudet bestandigt till dess

vinkeln blir rat, d& det ar svagast, och

tilltager sedan ju spetsigare vinkeln blir

till dess att tradens b&da halfter blifva

paralella.
Af dessa oiika for hall anden

Kunna slutsater dragas till fbrmonligaste

stallningen afdepiggar, med hvilka stran-

garna spannas pa Strang -instrument.

Wheatstone fann dessutorn att om ett lju-
dande diapason rores med andan af skaf-

tet l&ngs a"t traden, sa communiceras lju-
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det
ej

under rore] Sen, utan forst da den

stadnar.

Savart har undersokt luftens rorelse Ljudan-

uti orgpipor *> Gangen af hans under-^.^-
sokning och de deraf hamtade resuitat aro luften.'

hufvudsakligen foljande : For att finna de

stallen der luften vibrerar och der den
ar hvilande, kan man betjena sig af en

tunn hinna, spand ofver en ring och upp-
hangd p& fina tradar likasom en vagskal.
Dk man bestror denna hinna med fin sand
och sedan nedsanker henne sm&ningom,
och alltid i horizontal stallning, uti en
verticalt st£ende ljudande orgpipa af till -

rackligt stor diameter, finner man af san-

dens rorelse, att luften mot pipans 6 fre

anda foga vibrerar; sandens rorelse tillta-

ger sedan mer och mer, till dess hinnan
kommer till ungefar £ af pipans langd ; se-

dan minskas rorelsen efter hand till mid-
ten af pipan, hvarefter den £ter tilltager
till omkring nedre fjerdedelen af pipan,
men blir sedan, narmare pipans munstyc-
ke mindre regelbunden. Da4

pipans dia-

meter ar liten, kan man till dessa forsok

begagna pappersskifvor af mindre diame-
ter an pipan, och upphangda pa* ospnn-
net silke. Ha'rvid uppkomma likval 2.*ne

olagenheter som forsvara observationerne.
Den forsta bestar deruti att luften gar i

en bcstandig strom genom pipan, hvaraf
dess rorelse blir svarare att bestamma an

*) Annales de Chimie et de Physique T. XXIV.
p. 56.
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om luftkolonnen alltid vorc en och den-
samma. Den andra uppkommer gcnom
den invecklade rorelse luften f3r narmare

munstycket, hvilken kan go'ras synlig,om
wan i ett morkt rum later en solstrale

falla i en orgpipa af glas, och sedan in-

blaser i pipan, tillika med luften, ett latt

och fiat sloft, t. ex. af filad kork.

Dessa Mda olagenheter liar Savart
forekommit derigenom att han, i stallet

for att inbl&sa luft i pipan, satte luftko-

lonnen i rorelse genom en vibrerande fast

kropp, som gjorde lika manga vibratio-

ner, eller gaf samma ton, som luftkolon-

nen i pipan. Han foranleddes hartill af

den bekanta omstandigheten , att da man
sjunger eller later hvilken vibrerande kropp
som heist ljuda nara 6'ppningen af ett kail,
ik nagra toner, och i synnerhet en viss ,

tiliokning i styrka. Savart liar visat attden-

na forstarkning i ljudet intraffar da den

angifna tonen ar densamma som den vi-

brerande luften i karlet gifver. Han bar

p& detta satt undersokt forhallandet mellan

orgpipor och dels oppna dels tillslntna

ror af olika dimensioner, och deraf erhal-

lit foljande resultat: i). Den antagna the-

orien for luftens rorelser i orgpipor sy-
nes vara rigtig; ty pipans langd. befanns

ganska nara lika med langden af den ljud-

vag som den ljudande kroppen Sstadkom,
sa vida nemligen pipans diameter var gan-
ska liten. 2). Men luftkolonner af stor

diameter gifva ej
samma toner, som luft-

kolonner af samma langd men mindre



diameter. 3). Lagen, att antalen af luft-

kolonuernas vibralioner fdrhalla sig om-
vandt som langderna, ar blott exact d&

diametrarna aro sma; sa* borde t. ex. en

pipa af 1 56 liniers langd och 37 liniers

diameter gifva hogre octaven till sin ton,

da boa forkortades till halften eller 78
lin.,men erfarenheten visar att detta forst

intraffar, da bon forkortas till 63 liniers

langd. En pipa af 72 lin. langd och 10

lin. diam. forstarkte tonen c, men en pipa
af samma diameter och blott 36 lin. langd,
som borde forstiirka octaven till detta c,

forstarkte endast b. Dessa pipor voro

oppna i bada andar. 4)* En ganska kort

luftkolonn kan gifva en mycket lag ton

om dess diameter ar tillrackligt stor i for-

h&llande till langden.
I allmiinhet bidrager en lika tillok-

ning i diameter mera att minska vibra-

tionernas antal, d& piporna aro korta an
dd de aro langa. Harjemte intraffar den

omstandigheten, att ett kort men ganska
vidt ror,af t. ex. nagra turns langd, men
omkring 1 fots diameter, ganska tydligt
forstarker flera af de toner som ligga na>

ra den ton som egentligen tillhor iuftko-

lonnen, dk deremot ett la"ngt och smalt

rdr endast forstarker sin ton. Haraf for-

klarar Savaut verkan af stommen hos

strangiiistrumenter , hvilken han betraktar

s&som ett fdrstarkningskarl, alldeles till—

slutet i ena andan och till en del oppet
i den andra, och drager af gjorda for-

sok dermed, den slutsats, att ett strang-
instrument, som skall gifva en klar ton,
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bor innebSlla en viss luftmassa af be-

stSmda dimensioner, och att instrumen-

tets botten bor goras fastare, sa" att den
vibrerar mycket mindre an locket, hvil-

ket man afven iakttager vid s&dana instru-

ments forfardigande. Strangarnas ljud
forstarkes af de vibrationer de meddela
St instrumentets fasta delar; hvar och en
sarskild ton erh&ller sin forstarkning af

alia accorderande toner som den kan traf-

fa dels i instrumentets bottnar och dels i

den inneslutna luftmassan.

Savart foreslSr forstarkningskarl for

att forbattra Stskilliga musikaliska instru-

ment, i synnerhet glasharmonican, hvars

l&ga toner aro mycket mindre behagliga
an de hoga. Genom karlens hojning och

sankning medelst en pedal, kunde nuan-
ce r m elIan forte och piano latt £stad-

kommas.
Savart har afven undersokt luftens

vibrationer och ljudets fortplantning uli

luftmassor af stora dimensioner. Han be-

tjenade sig hartill af ett i ena andan till—

slutet ror, framfor hvars oppning en slag-
klocka af ett ur var fastad. Rorets dia-

meter var ungefar lika stor med klockans ,

och denna gaf samma ton som tillhorde

den i roret inneslutna luftkolonnen. R6-
ret fastades sa" att dess axel lag horizon-

telt, och ljudet af klockan frambragtes
med en violinstrake. For att finna de
stallen der intensiteten i luftens rdrelse

iir starkare eller svagare, begagnades en

hinna, spand ofver oppningen af ett kail,
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hvilket staldes uti ett annat i ena andan
afvenledes tillslutet ror af de dimensio-

ner att luftkolonnen deruti gaf samma ton

som klockan. Hinnan bestroddes med
sand och da* instrumentet flyttades pa oli-

ka afstand fran den ljudande klockan, gaf
sandens rorelse tilJkanna luftens starkare

eller svagare vibrationer. Resultatet af

dessa undersokningar, blef att da man ar

i ett rum der man later en kropp ljuda,
befinner man sig likasom uti en stor org-

pipa, hvarest ljudvfigorna genom deras

fram- och atergang, och genom deras sam-

manstotning mot hvarandra bilda stallen,

der intensiteten af luftens vibrationer till-

och aftager, samt nodalytor, hvilkas form

och direction variera efter formen af det

rum der fenomenet sker. Uti rum som
aro moblerade och hafva en mindre re-

gelbunden figur bJir laget af luftens vi-

brerande delar mera irreguliert, men p&
andra stallen, i syunerhet uti l&nga gale-
rier antaga ljudzonerna en spiralformig
rorelse.

De electromagnetiska pbenom enenEUctro-

fortfara att vara en rik kalla till forsknin- m
£f"*~

gar och upptaekter. Seebeck har visat att pheno-
i det electriska paret vatskan ar magne- y^
tisk *) och af en motsatt polaritet mot skans

den metallerna fa, sk som det ock-^?f"
e "

sa* foljer af electricitetens 1 vatskan laritet

motsatta direction mot i metallerna.

*) Neues Journal fur Chemie und Physik von

Schweigger und Meinecke. TS> R. R. 7. p. 34-
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Dervid fann ban att magnetnalen sankt

inuti vatskan hade en motsatt direction

mot den som vatskan ger henne da naleu
halles under vatskan, eller pa" ett stalle

der metallernes inflytelse ej
kan verka

derpa, hviiket U ex. ar handelsen da den

bage som forenar metallerna ligger ofvan-
for vatskan. Ehuru dessa forsok alldeles

instamma med hvad man kunnat forutse,

sa ar likval denna factiska bekraftelse pa,

forutseendets rigtighet af mycken vigt.

Electro- Kaemtz bar beraknat den Schweig-
magnc- GER-PoGGEKDORFF'ska Condensatorns °) for-

condcn-maga att forstarka de magnetiska pheno-
satorn - menen , och funnit att den forhaller sig

som parens antal **) f s£ att om denna

formaga for ett hvarf ar i , sa ar den for

tvanne hvarf 2, for 24 hvarf ^4 o. s. v.,

den kallas saledes rattare multiplicator
an condensator, och jag skall hadanefter

med detta namn beteckna den.

E Humphry Davy harupptackt ett nyttphe-
magne- nomen afelactromagnetisk rorelse ***). Ge-
tiskaro-nom bottnen af ett glaskarl forde han pa 3

'

turns afstand ifran hvarandra, tvanne koppar-
tradar af § turns diameter, ofverdragna
med vax och endast for andan bara, samt
der ganska val polerade. Derefter ingjots

qvicksilfver i glaset, till dess att det stod

T
Tv till £

x
9 turn ofver andan af tradarn.a.

Da

*) Arsber. 1822. p. 22.

**) Neues Journ. fur Ch. und Ph. N. R. B. $ .

p. 100.

***) Philosophical Transactions. 1823. P- 11.
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Da ett ganska stort och kraftigt electriskt

par urladdades genom dessa tradar , hojde
sig qvicksilfvret ofver tr&darnes a'nda och
hildade coner af ^ eller hogst £$ turns

hogd, fran hvilkas spets vagor fioto at alia

hall sa att endast den punkt der de mottes
var i hvila. Da polen af en magnet fdrdes

pa ett par turns afst&nd mot en af dessa

coner, nedtrycktes den, blef vidare och
undulation forminskades. Da magneten kom
annu narmare blef qvicksilfrets yta plan
och en rotation orakring ledaren uppkom*
som tilltog i hastighet ju mer magneten
liarmades. Fordes magnetens pol ganska
itara, sa uppkom, der conen forut var en
roteraiifie insankningi Att denna rorelse

icke up kom af qvicksilfrets uppvarmning
genom

- jlectriska urladdningen utrontes

genom sarskilta forsok. Forsoket lycka*
des afven med smalt tenn. Sa lange mag*
neten ej anvandes, kunde icke den mind*
sta rotering af den flytande metallens mas*
sa formejrkas och sma afklipta jerntradar
som ladjs pa och omkring conen, gjordd
alltid rat vinkel med den linie som sam*
manband bada lederna, men logo stilla af-*

ven p& spetsen af conen. Davy si u tar af

detta phenomen till 2*ne sarskilta electri*

citeters tillvarelse* och anser det icke

kunna forklaras med antagande af blott

en erida, efter Franklinska theorien, som
man i allmanhet i England plagar folja,
Han ailser detta forsok analogt med ebb
och flod, och tror att qvicksilfrets gra*
vitation af det electriska tillstandet ar for*

minskad, hvaraf det upplyftes ofver ledaren.

K. V. A. Arsb, i8a3. 2
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Pom, liar undcrsokt jordmagnetismens

inflytande pa rorliga electromagnetiska le-

dare c
) och af sina forsok trott sig ledas

till andra resultat, an dem Ampere dra-

git af sina och som i korrthet aro fram-

stallda sasom resultat af de la Rive's d. y.
forsok i Arsber. 1823. p. 17. DA dylika

vetenskapliga controverser, icke annorlun-

da an till deras slutresultat kunna hora till

dessa summariska berattelser, sa niaste

jag ga Pohls a r bete i denna vag forbi.

Savary cc
) och Hansteen ***) hafva

forsokt framlagga de electromagnetiska

phenomenens mathematiska theorie. For
dessa arbeten , som icke tala utdrag m3-
ste jag hanvisa till deras afhandlingar
derom.

De af Seebeck upptackta pi ,«nomen,

hvarvid tvenne metaller genom uppvarm-
ning blifva electriska, hafva, utan att See-

beck sjelf derom nagon ting publicerat,

genom de personer, som haft tillfalle att

hos honom se dem, blifvit allmannare

bekanta, och ehuru vi hafva skal att be-

klaga, att Seebeck sjelf annu icke meddelat
den stora samling af ron han harofver

anstallt,har likval detta amne, derigenom
att det blifvit allman egendom, vunnit

ganska betydlig utveckling.

*) Gilberts Annalen der Physik. 1823. st. 8

p. 388 st. 11. p. 269. 34i och st. 12 p. 437.

**) Annales de Chimie et de Physique T. XXII

pag. 91.

***) Magazin for Naturvidenskaberne afLuND,
Hansteen och Mascumanx. 1823 2 H. p. 274.
3. H. p. 72.



Orsted och Fourier faafva undersoktThermo-

hvad verkan en sammanlaggning af flera
^jf

60

*}* ^

seebeckska, genom uppvarmning electriska nomen;

par kan hafVa pa den utvecklade electri-

citetens myckenhet och intensitet. °) For
att skiJja dessa phenomen till namilet fran

dem som af den electriska stapeln fram-

Lringas, foresla de att kalla de forra ther-

mo-electriska och de sednare hydro-elec*
triska* Vid dessa forsok funno de att

om tvenne bojda metallstanger, t* ex. kop-
par och antimon, hoplodas i hSda andar,
sa att de formera ett electriskt par, och
Om i a en annan sida, ganska m&nga smar-
re stailgef , af samma metall och af lika

diameter > sammanlodas till ett lika dm-
fang med de forra, sk erhalla bkda sam-
ma formSga att leda compassen fr&n sin

direction * da mail uppvarmef en af ldd-

iiingarna pa" den forra och hvarannaii af

dem pa den sednare,' ju farre lodningar
man pa" den sistiiamda uppvarmer* ju

svagare blifva de electro-maglietiska phe-
nomenem Haraf syiies folja att parens
antal i denna tillstaliniiig lika litet okeF
electricitetens myckenhet > som i den ele-

ctriska stapeln. De funno deremot* i

likhet med hvad vi af Davy's forsok kan*
iia om metallernes ledningsfdrm3ga> att

de electriskt* magnetiska pheiiomeneil i

dei thermo^electriska paret aftaga i mdn
som metallemes laiigd okes relatift till

deras diameter. Da i ett sMant thermo*

*) Annales de Chimie et de Physique T. XXIL
p. 3 75,
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electriskt par den ena metallen afskars

och andarne forenades med en electro-

tnagnetisk multiplicator, sa kunde man
val marka en tydlig verkan pa en i mul~

tiplicatorn insatt magnetnal, men denna
var mycket svagare, an da den afskurna
metalJens bada andar sammanhangde, och
detta harrorer af det motstand, som den
smala och langa ledaren gor emot den

myckenhet electricitet som med foga in-

tensitet framtranger. Om derernot sam-
ma metallstanger fordelas i flera par, och
samma forsok anstalles med multipli-
catorn, sa* tilltager deviation i magnet-
nalen med antalet af juncturer som upp-
hettas. Haraf foljer saledes att electrici-

teten af flera par battre ofvervinner mot-
standet i den langa och smala ledaren,
d. ar. att liar, liksom vid de hydro-elec-
triska phenomenen, electricitetens inten-

sitet okes med de samverkande parens
antal, D& det thermo-electriska parets
verkan pa magnetnalen ofverstiger de stor-

sta hydro-electriska parens ,
sa synes deraf

folja att, i det forstnamnde, en vida stor-

re myckenhet electricitet verkar, men
med en ringare intensitet an i det sist-

namnda, liksom electriciteten i detta 6f-

vertraffar i quantitet, men ar underlag-
sen i intensitet, phenomenen af frictions-

electriciteten. Det har icke lyckats att,

med det thermo-electriska paret, frambrin-

ga nagra electriska verkningar pa conden-

satorn, nagon upphojning i temperaturen

pa korta fina metalltradar, som tjente att

gora foreningen, eller nagra tydliga che-
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miska sonderdelningar. En nyss dodad gro-
das nerver aro hittills den enda electro-

scopiska apparat som pa experimentel vag

tillkannagifvit att de magnetiska pheno-
menen har atfoljas af en electrisk strorn.

Orsted och Fourier sluta sin afhandling
med det yttrande, att "da med de forut

kanda electriska apparaterna man bar ef-

ter hand lyckats att sonderdela vattnet,

syrorna och alkalierna, sa. ar det icke

utom sannolikhetens grans, att man med
den nya framdeles kan sonderdela sjelf-

va metallerna och saledes fullhorda den
stora omskapning af chemien, som elec-

triska stapeln begynnt." Denna forhopp-

ning synes likval nog tidig, sa lange
den nya apparaten annu icke kunnat

bringas att sonderdela de svagaste che-

miska foreningar.
Seebeck har profrot en stor mangd

kroppars electriska relationer i den ther-

mo-electriska serien, men den tabell han
derofver uppstallt, och som jag hos ho-

nom haft tillfalle att se redan ar 1822,

ar, sa vidt jag banner, annu
ej

bekant-

gjord.
— Under tiden har Cumming, sys-

selsatt med analoga forsok, publicerat en

dylik *) mindre fullstandig, men i det

hela till kropparnes ordning ofverensstam-
mande med Seebecks. Det ar anmark-

ningsvardt att den thermo-electriska ord-

ningen alldeles icke liknar den hydro-
electriska. Cumming uppstaller serien pa
foljande satt;

>) Annals of Philosophy. N. S. Nov. 1823.

p. 323.
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ar anfordt). Han har vidare funnit att,

om tvenne trMar af olika metaller med
ena andan sammanlodas och med de fria

andarna doppas i qvicksilfver, som ar upp-
hettadt till kokning, sa varierar magnet-
naiens deviation efter hvilkendera metal-

len spm forst indoppas, och stundom gar
den forst St t. ex. oster, och sedan efter

en stund St vester.

Seebeck hade funnit att ringar, gjutneThermo-
af en enda metail, frambringa thermo-

s

c

k̂
c

'}^
electriska phenomen om denna metail har nomen

kristallinisk textur, vid hans sednare fdr-
a

j a
e

"^I
sok harofver har han utront, att detta har- dig me-

rorer fran olika hastig afkylning, hvarvid ta *

en del blifvit kornig i brottet och en an-

nan del stralig eller bJadig; Dessa olika

portioner forhalla sig emot hvarandra s£-

som olika metaller, hvarvid det mest kri-

stalliniska behaller metallens ursprungli-

ga thermo-electriska caracter, De olikhe-

ter Seebeck funnit hos en och samma me-
tail i thermo-electriskt hanseende, efter

dess olika kristallisation aro ganska mark-

vardiga, Sa" t, ex. intager all gedigen kop-

par och cement-koppar, som vanligen ar

kristalliserad i en till det reguliera systemet
horande form, en annan plats i den ther-

mo-electriska serien, an smalt koppar, af-

ven den som fas genom smaltning af ge-

digen eller cementkoppar. Kristaller af

metallisk koppar, bildade i en Ungsamt
kallnad smalt massa, horde till rhom-
boedriska systemet och intogo ett an-
nat stalle i serien an gedigen koppar.

(Ifr. Arsberat. 1823 p. i3). Becquerel i
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Paris bar funnit att electromagnetiska phe*
nomen kunna frambringas afven af en
enda smidig metall, utan mindsta anledning
af kristallisation, om nemligen ena andan af

en metalltrad upphettas till glodgning och
den andra kalla andan Lringas i beroring
med den glodande *), Genom den brist

pa symmetri vid varmets afledning at ba-
da sidor, som uppkommer genom afbrot-

tet, der bada andarna rakas, bildas en
electrisk strom, i hvilken den positiva
electriciteten gar fran den kalla andan
till den upphettade och den negatifva i

motsatt rigtning. Om metalltraden upp-
hettas langt ifran bada andarnes contacts-

punkt, sa utgjuter sig varmet symmetriskt
at bada sidor om uppvarmningsstallet och
lika electriska strommar upphafva hvar-
andra ; men om man da , pa"

den ena sidan

om den mest upphettade punkten , vidrorer

traden med en kail kropp t, ex, ett stycke af

samma metall, som hastigare at den sidan

afleder varmet, sa uppkommer en eleq-

trisk strom och traden frambringar mag-
netisk polaritet, ehuru svagare an da ena
andan upphettas, Om, da den ena an-

dan upphettas, den kalla fastes vid ett

kallt stycke af samma metall och sedan
fores i berdring med den upphettade an-

dan, sa blifva de electromagnetiska phe-
nomenen starkare. I alia handelser ar

den magnetiska polaritet, som pa\ detta

satt uppkommer, s& svag, att den ej utan

*) Annales de Ghimie et de Physique. T. XXIII.

p. 1 55,
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m ulti plica torn lean adaluggas; men man

upptacker den latt om andarna af en mul-

tiplicator sammanvridas i spiral, for att

fa raera massa, och den ena glodgas i en

spirituslampa och, pa det stallet der den

starkast gloder, vidrorcs med den andra.

Tradar af koppar och messing framte des-

sa phenomeii i hogre grad an platinatrad,
emedan den sistnamnde fir en jemforelse-
vis samre ledare for electriciteten. Ju

ijockare tradarne aro, ju storre blir olik-

hetcn i de bada a'ndarnes temperatur, el-

ler ju langre behaller den sig, och ju star-

kare blir verkan pa magnetnalen. Med fina

tradar markas phenomenen battre, om
magnetnalen forst bringas i oscillation,

hvarvid dessa , genom rigtigt afpassade af-

vexiande beroringar emellan den kalla och
varma andan , synbarligen forstarkas. Med.

tjockare trad behofver man blott hafva
andarne krokta och haka ihop dem. Med

platinatrad, som genom sin oforanderlig-
het i elden sa val skickar sig till dessa

fb'rsok, lyckas det bast om den ena an-

dan ar litet tjockare an den andra, och
om den smalare lindas omkring den tjo-
ka och vexelvis infores i lagen , vid hvar-

je slutad oscillation af nalen, Vill man
begagna en multiplicator af messingstrad
till forsok med tradar af andra metaller

sa kan detta ske, antingen pa det satfc

att multiplicatorns andar inledas i qvick-
silfver, hvari dessa tradar aro indoppade,
eller kunna de med tenn fastlodas vid

multiplicatorns andar. Becqueret, har vi~

dare funnit att, om man hakar tillsam-
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man flera koppartr&dar af passande langd
och hvarje trad upphettas i ena andan
nara juncturen, samt med is afkyles pa
den andra, s£ kan, pa satt Orsted och
Fourier visat for tvenne metaller, mag-
netnalens afvikning okas i multiplicatoren
med parens antal, men forsoket ar svait

att verkstalla, sa att ett tydligt resultat

erhalles,

Dessa phenomen hafva pa samma tid

blifvit iakttagne och heskrifne af v. Yelin i

Miinchen
*). Han har bojt metalltr^dar, likt

den i bradden tecknade figur och upp-
hettat ab, under det att def

e <*

med is eller vatten afkyldes, £ _
hvarvid den tydligt verkade ah c

pa en liten magnetnal upphangd inuti pa
en spindeltrad. Juncturen vid b kan fa-

Stas med lodning. Da 7 till 8 turn l3n-

ga och fran J till \ turn tjocka stanger
af nagon, afven icke kristallinisk, metall

upphettades frSn den ena andan till mid-

ten och den andra halften med vatten

afkyldes, s& fann v. Yelw dem magne-
tiska och magnetnalen afvek under den
varma halften at oster och under den

ialla at vester; upphettas metallstangen
midt pa* och afkyles i bada andar, sa

uppkomma samma phenomen , som om
man la'gger tvenne stanger i en linie med
de upphettade andarna tillsamman. Un-
dersoker man den slallning magnetnalen
far, d& en sa" uppvarmd stang halles ver-

ticalt, med andytan ofver nalens upp^

*) Gilberts Annalen der Physik. N. R. B. i#

p. 4i5.
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Jjangningspunkt, sa* finner man ofta irre-

guliert poiariska phenomen, som bero,
dels af stangens form, om den t. ex. ar

cylindrisk ellerprismati.sk, om den i sed-

nare fallet har 3, 4> 5,6 eller flera sidor, och

dels, hos de kristalliniska metallerna, af

deras inre kristallfogning, som kan varie-

ra efter olika tillfalligheter.

Sebeck har undersokt vatskors for^VatsW

hSllanden i den thermo^electriska serien °) tljJjJJ^

Jivarvid ban funnit att salpetersyra, salt- eiectri-

syra och svafvelsyra i deras mest concen-
*l

trerade tillstand finna sin plats ofver den

dstligaste metallen, vismuten> och de
concentrerade eldfasta alkalierna, i mo(>
satt ordning, under den vestligaste, an^

timon eller tellur. Men om syrorna
utspadas med mycket vatten, sa* flyttas
de den vestliga andan nara , hvilket &ter

icke bander med utspadda caustika alka^

lier, som behalla samma plats. Caustik

Ammoniak infailer i serien midt ibland

metallerna. Vattnet fdrh&ller sig mot con->

centrerade syror, sasom ett alkali och
mot alkalierna sasom en syra* och det

far sin plats mitt pk metallserien. Man
kan forestalla sig ordningen i serien af

det hela pa foljande satt ; concentrerade

syror, vismut och de ostliga metallerna,

vatten, de vestliga metallerna med an^
timon till grans, caustika alkalier. Af
den mangd ron Seebeck i dessa afseenden

anstallt, drager han den slutsats att olik-

*) Dessa uppgifter aro af Dr. Sebeck van-*

skapsfullt enskildt mig i bref jnedddade,
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heten emellan metallernes hydro-electriska
serie fran den thermo-electriska, ligger
deri att i den forra aro alia phenomen
fiufvudsakligen bestamde af metallernes

electriska relation till vdtskan, da det

i den thermo-electriska dter endast hdr-

ror af de solida kropparnes inbordes

electriska forhallaiiden,
AfVen von Yelin liar anstallt dylika

forsok ofver vatskors thermo-electriska for-

hallanden med resultat, i det narmaste

lika med Seebecks.
Thermo- Cumming fann att en rectangel af pla-

rareUe. tinatrSd och silfvertrad, upphansd pa an-

dan af en magnet och formed elst lagen
af en lampa uppvard i ena hornet , der

metallerna med hvarandra forenas, kan

bringas att rotera omkring magnetens pol,
s& lange lampan brinner *). Dessa for-

sok hafva sedan blifvit repeterade af Bar-
low **), som visat att de annu battre

lyckas om man gdr ett korss af tvenne

, djlika rectanglar, som upphangas i deras

ofre korssningspunet, och i den nedres

stalle forenas medelst en ring, genom hvil-

ken den pigg gar, pa" hvilken rectangel-
korset ar upphangdt. Om man pa hada

utsidorna af den ena rectangeln placerar

magneter, med motsatta poler, och en

lampa bredvid den ena magneten, sk ro-

terar korsset; stalles lampan s&, att nar

den ena rectangeln ligger mellan b&da

*) Annals of philosophy N. S. Sept. 1823.

P- l 79-

**) Philosophical Magazine. Nov. i8a3 p. 321.
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magneterna, lamplagen kommer att upp-
viirraa det nedre hornet af den andra,
sa" roterar korset antingen starkare eller

ocksa Mir det stillastSende. Det sistnam-

da intraffar, da" den electriska strommen ,

som af varme uppvackes i den uppva'rm-
da armen, har sina poler oliknamniga
med de emotstaende magneternas, hvil-

ka saledes qvarhalla den i denna stall-

ning, det andra ater intraffar, d& den
vander liknamniga poler &t magneter-
nas; som saledes strafva att vanda den

oraf vore den nu ensam, s& skulle den
ocksa blott vanda om och stadna, men
da den ena armen kommer mitt for mag*
netpolen, som repellerar den, kommer
den andra ofver Jampan och blir i sin

tour magnatisk. Deraf uppkommer det i

forsta ogonblick anomala forhallandet att

lampan, dk tva" magneter iiyttjas, i de 3

positionerna a'stadkonimer rotationer, men
i den fjerde ingen. Dessa roterande re-

ctangulara korss aro egentligen uppfund-
na af metallarbetaren Marsh, som dess-

utom inrattat en hastskomagnet s& att ett

korss af tva" turn langa och en turn hoga
rectanglar kunde upphangas ofver hvardera
af magnetens poler, hvarefter en liten

spitituslampa stalles emellan magnetens
uppat vanda ben. Dessa korss begjnna
d& rotera och fortfara dermed s& lange

lampan brinner.

Becquerel och v. Yfxin a
) hafva yt-C

*113***

terligare bekraftat Orsteds upptackt, attcitctlf

*) Gilberts Annalen der Physik B. i3 p. 365,
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en me- en metallremsa, som forst doppas med
talI

v ?£.

h
ena andan i en chemiskt verksam vatska

ska. och u&gra ogonblick sednare med den
andra blir electriskt magnetisk. v. Yelin

betraktar det s&som verkan af en enda
metalls electromotoriska kraft med eft

enda va"t ledare, och anstaller detta for-

sok
pa* foljande salt: En metallremsa af

nagra liniers bredd* hvilken kan vara bre-

dare i andarne an midt pa, bojes sasom
narstaende flgur utvisar> hvar-
vid andarne a och b indop-
pas i en sjra och en kanslig

magnetnal upphanges emellan de horitzon-

tella delarna. Phenomeilets orsak ar gan-
ska enkel* Det forst indoppade af a an-

gripes af vatskan och mister ytans slat-

het; men slata ytor angripas mindre la It

an ruggiga eller forut angripna, hvarfore

denna omstandighet verkar sasom vore

den sist indoppade andan b af en mera

electronegativ, d. a, mindre latt upplos-

lig metall, och denna verkan understod-

jes
af den electriska strom, som uppkom-

mer och for en stund fortfar.

van Beek *) fann att, da en zink-

remsa af ungefar tv& turns bredd bojdes
midt pk ungefar sa som foregaende figur,

men de bada nedvikna andarna ]ades till—

camman och hoprullades i en spiral ett

stycke, hvarefter denna hoprullade del

insanktes i vatten, sa" gaf en emellan rem-
sans parallela och horizontelt belagna de-

lar upphangd magnetnal inga tecken till

*) P& anf. stalle p. 437.
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magnelisk polaritet. Tillslogs nu svafvel-

sjra sa afvek nalen St oster, men geek
sedermera tillbaka och vek slutligen &t

vester. Hordes nu den indoppade rullen

med ett annat stycke zink, sa geek nalen

i ogonblicket at oster; rordes den med

koppar eJler antimon, sa okades den vest-

]iga afvikningen. Nyttjades till cletta for-

sok salpetersyra , sa uppkom ingen afvik-

ning forr an den indoppade zinken ror-

des med koppar, da den, liksom forut,

Lief vestlig. En dylik apparat af koppar
gaf hvarken med svafvelsyra eller salpe-

tersyra n&gon afvikning; men om den i

vatskan indoppade delen rordes med zink,

sa* afvek n&len at oster i svafvelsyra , samt
at vester i salpetersyra. Om Zinkremsan
instaildes med atskiljda andar i mycket
utspadd svafvelsyra, ocli andarna, en i

sender, rordes med ett annat stycke zink,

s& gaf den ena andans bei oring ostlig och
den andras vestlig afvikning. Rordes de
med koppar sa" blef afvikningen omvand.
Dessa phenomena som i ofrigt uppenbart
bora till de hydro-electriska , fordra att

ytterligare utforas ocb studeras, om cla-

ven till dem skall finnas.

Becquerel bar meel tillbjelp af den £iec-

electromagnetiska multiplicatorn , hvars*"^^
kansligbet han forokar derigenom, att ban af che*

under eller ofver dess magnetnai. pa n3- ™jj
got afsl&nd, lagger en annan magnet sa samhet.

att den syftar att omvanda nalen och for-

minskar derigenom verkau af jordens in-

flytelse, sokt att, Sdagalagga den electri-

citets-yttring, som aases foregS den che-

ut~
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miska foreningen, vid hvilkcn electrici-

teterna i den electrochemiska theorien

formodas neutralisera hvarandra *). Dea
hartill nyttjade apparaten ar en multi-

plicator, hvars ena iinda slutas med en

palodd n&got rymlig slef af platina, ocli

den andra med en pincette af sanuna

metall. Da* en syra slas i slefven ocli

en bit caustikt alkali, eller nagori aiinaii

basis, fattas af tangen och fores in i sy-
ran, s& afviker magnetnaien i multiple
catorn. Fran syrans sida g&r positifele*
ctricitet, fran alkalits sida negatif, ocli

den electriska stromen ar ju kraftigare,

{*u

starkare frandskapen ar emellan de

:roppar som forenas. For att gora fore-

ningen langsammare kail den ena af de

kroppar som hartill nyttjas, inneslutas 1

en vat blasa. Metall- oxider verka mot
alkalier sasom syror, afvensa gora jord
och metallsalter. Af sk kallade dubbla

decompositioner der b&da baserna och

syrorna fortfara att vara mattade, bar

ban inga tecken till en electrisk strom

erhallit, utom da jernvitriol falldes med
blodlutssalt, hvarvid den forre verkade

sasom syra. Dessa snillrikt anstallda for-

sok aro visserligen af myeket intresse,

men jag bor dervid anmarka, att de aro af

alldeles lika natur med dem som goras me-
delst staplar af en metall och tvenne vat-

skor, till hvilkas bevisande kraft de in-

gen

*) Annates de Chimie et de Physique T.

XXIH. p. 244. T. XXIV. p. 33 7 .
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gen ting lagga, emedan de icke kunna
anses for annat an ett enda hydro-electriskt

par at* tvenne vatskor och en metall.

Becquerel liar utstrackt den electro-

magnetiska multiplicatorns kanslighet till

en sadan grad, att ban trott sig kunna
bestamma electriska verkningar, orsakade

Lade af harrors-insugning och af upplos-

ning. Den apparat hvaraf han for dessa

finare forsok betjenar sig, best&r af tre

electro -magnetiska multiplicatorer, forsed-

da med ytterst latta och rorliga magnet-
nalar, hvilka multiplicatorer aro forenade

antingen genom qvicksilfver, hvari deras

andar indoppas , eller genom andarnas

sammanlodning. De stallas i magnetiska
meridian, litet pa sidan om hvarandra,
sa" att den enas nordpol kommer nara

dan andras soderpol, sasom narstaende

. r figurer utvisa, der linierne MS
VI forestalla magnetnalarna, C des-

I sas upphangningspunct och de
c
i\ puncterade linierna de stallnin-

/ \
&

gar de taga genom deras inbor-

des verkan pa hvarandra. Den
mellersta nalen afviker mest fr£n

sin forsta stallning, emedan hen*

vnes bada poler dragas af de an-

dra nalarna, pa hvilka den ena

polen ar fri. Forsoket anstalles

nu s§ att den eleetro-magnetiska
strommen syftar att Ster fora na-

larna i samma rigtning sora de

erhSlla af jordens polaritet d. a. forstorer

den inflytelse nalarnes magnetiska polari-

. K. V. A. Ar$h. i8a3. 3
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tet hade pS hvaranclra, hvarvid den med-
lersta nalen rores af den ringaste electro-

magnetiska polaritet. Detta ar saledes ett

anvandande af hvad Hauy kallade dubbel

magnetism. Det kan blott nyttjas for

de svagaste electriska stromar, emedan

verkningskretsen endast racker fran den

stallning nalarna taga af verkan
pa"

hvar-

andra till den de fS, da de hvar for sig

utsattas for jordens polaritet, Det for-

dras vidare att alia multipiicatorerna aro

gjorda af sarama trad, med lika manga och

lika stora hvarf, samt att nalarna iiro li-

ka stora, lika'rorliga och lika starkt mag-
netiska. Med denna apparat liar Becque-
rei. sokt &dagalagga att vid upplosningar

nppkommer electricitet t. ex. da concen-
trerad salpetersyra eller svafvelsyra lo-

ses i vatten, sa uppkommer samma elec-

triska strom , som om vattnet vore en ba-

sis, och omvandt da caustikt alkali loses

i vatten, tillkannager electriska stromen
att vattnet agerar sasom en syra; men hvad

Becquerel vid detta tillfalle kallat upplos-

ning ar egentligen ett phenomen af samma

slags chemisk forening som de forra. Salt-

syra faun han deremot vara electropositiv
emot vatten. Denna omstandighet sainman-

hanger med hvad jag redan af Seebecks

observationer anfort, att syrorna, sedan

deblifvitutspadda, intaga en helannan plats

\
den thermo-electriska serien och flylta

sig mot hvad Seebeck kallar den ostra

andan, hvarvid s&Jedes nagon ting annat
an deras chemiska caracter, s3som syror,
bestaminer den electriska fordelningen.
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Concentrerad saltsyra ar alltid, i jemfdrel-
se med concentrerad salpetersyra och

svafvelsyra, en utspadd syra. Vid upp-
losningen af Salter i vatten fann han foga
eller ingen eleetrisk verkan; endast vid

upplosning af svafvelsyradt natron och

saltsyrad baryt fbrmarktes ett ringa spar
deraf, hvarvid vatten forholl sig likt en

syra. I ofrigt erinrar han harvid om hvad

jag, i forsoket ofver Electricitetens forhai-

lande sasom chemiskt agens, sokt adaga-

lagga, att emellan en kropps chemiska

forening med vatten, och det slags for-

ening dermed, hvarigenom han blott blir

flytande eller uppldses , torde vara en va-

sentlig skillnad. Han har vidare under-

sokt de electriska phenomen som uppkom-
ma d& tva syror forenas,men de ombyt-
liga, anomala, electromagnetiska phenomen
han dervid erhSllit, sjnas visa attdeicke
hero af n^gon chemisk verkan, hvilken

alltid ar constant.— Afven harrorskraften

har Becquerel funnit utveckla en eleetrisk

strom. For att Adagalagga detta beredde
han en svamp af platina, genom sonder-

delning i eld af sammantryckt platina-
salmiak, hvilkens porosa massa han fat-

tade med tangen i multiplicatorns ena
antla och doppade den i salpetersyra, in-

gjuten i platina-slefven, som var fastad

vid den andra. Dervid uppkom, sk lan-

ge platinan insog syran, en eleetrisk Strom, i

motsatt ordning mot hvad som skulle haf-

va handt om syran angripit metallen , och
sk snart porerna voro fyllda med syra

upphorde all verkan. Vatten i syrans
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stiille gjorde in gen vcrkan,af det skal, sS-

som ban formodar, att det ar en for dS-

lig Icdare for electriciteten ; men ocksa

concentrerad salpetersyra gor en ringare
verkan an den utspadda. Afven ett val

ntbrandt tradkol, doppadt i salpetersyran,
. frambringar s;imm;i phenomen. Becquerel

anser dessa omstandigbeter adagala'gga har-

rorskraftens electriska verkningar; det ar

mojligt att sa ar; men jag anser dessa

iorsok otillrackliga att bevisa det; man
kan sa latt i dessa delicata forsok tillegna
en synlig orsak verkningar, som tillhora

orsaker, bvars narvaro vi icke marka. SS

t. ex. skola vi langre fram fa se att den

porosa platinan genom indoppning i sal-

petersyra aterfar egenskaper, som den ge-
nom ett par dagars utsattande for luften

forlorar oeh Becquerel sjelf anmarker att

verkan af kolets capillaritet varar anda till

12 timmar, hvilka val icke kunna anses

atgfi for att uppsuga en vatska i kolets

mellanrum. Men jag bar med dessa in-

kast icke velat motsaga rigtigbeten af Bec-

querels slutsats rorande bai rorskraftens

electriska verkningar, utan endast va'cka

nppmarksambeten pa bevisens otillrack-

ligbet.
Anoma- Avogrado bar funnit att bly ocb vis-

Contacs lnut » bly ocn tenn > jern ocb vismut samt

electri-koppar och antimon parvis forenade med
Cltet *

hvar sin anda af mulliplicatorn samt med
de fria andarna indoppade i concentrerad

salpetersyra, visa en motsatt electrisk for-

delning emot den de fa vid indoppning i

utspadd salpetersyra. Denna aftager i den
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starka syran om en stund och ersattes

sedan af samma fordelning som intraffar

i utspadd syra. Orsted, som bekraftat

dessa forsok, tiilskrifver denna omstan-

dighet att t. ex. bly loses trogt i concen-

trerad salpetersyra och vismut deremot

latt, hvilket i den utspadda ar omvandt *).

Becquerel *£) har aiistaJlt &tskilliga Pre«-

ganska intressanta ron ofver den electri-
jjJJ^JJJ,

citet, som uppvackes genom tvanne olika citct.

kroppars tryckning emot hvarandra, och
som dervid foljer andra lagar an con-

tacts-electriciteten af tvenne electro-che-

miskt olika kroppar. Redan Coulomb ha-

de upptackt och med afgoraude forsok

bevist, att en hastig tryckning gor krop-

par electriska. Dessaignes utgaf sedan

aren 1811 och 1812 flera undersokningar
ofver kroppars electriska tillst&nd genom
beroring och genom varmets inflytande
dervid, samt visade att en mangd olikhe-

ter intraffa, for hvilka ingen theoretisk

grund kunde framletas. Sedan fann Hauy
att n£gra mineralier, och fram for andra klar

kalkspat, blifva , genom tryckning emel-
lan fingrarna ,

starkt och lange electriska.

Becquerel har funnit att denna egenskap
ar allman, men uppenbarar sig endast
da kropparna aro isolerade. Han begag-
nar till sina forsok sm& skifvor af J till

\ turns diameter, fastade vid handtag af

lack. Ar blott den ena af dessa skifvor

isolerad, sa" markes ocksa electriciteten

*) Annales de Ghimie et dePhysiqueT.XXIp.36i.
**) Annates de Ghimie etdePhysiqueT.XXU.p.t,
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blott pa denna. Afven mjukare kroppar
blifva electriska, t. ex. kork, cautschuck,
farska pomeransskal, till och med sega li-

quida t. ex. terpentin, inspisserad ofver

elden. Ju hastigare atskiljandet efter

tryckningen gar for sig, ju starkare blir

electriciteten, liksom om den genom lang-
samhet finge tid att till storre delea ater-

taga sin jemnvigt. Yltre omslandigheter,
sardeles varmet, modifiera detta betyd-
ligt. Skifvor af samma kropp, i samma
tillstand, t. ex. af kork, skuren med en

skarp knif, blifva af tryckningen icke ele-

ctriska , men om den ena uppvarmes, sa

blifva de det starkt. Vata tillintetgor
dessa phenomen alldeles. Pa kroppar med

polerade ytor behaller sig electriciteten

efter Atskiljandet langre. Gor man pa ett

glimmeblad en liten klyfning och faster

de atskiljda bladen vid handtag af lack,

samt sedan fattar lacket och hastigt rifver

bladet i tu, sa blir i morkret separa-
tions-linien lysande och hvardera bladet

ar electriskt med motsatta electriciteter.

Detta intraffar lika med andra kristallise-

rade mineralier, som pa samma satt kun-

na behandlas t. ex. gips, kalk, m. fl. iif-

vensa med ett pa lika vis behandladt

spelkort. Becquerel harleder dessa ele-

ctriska phenomen frail en verkan af cohe-

sion, lik den som af sammantryckning
utofvas, och han formodar att phenome-
nets intensitet maste forhalla sig sasorn

graden af cohesion. Det ljus som upp-
kommer da bitar af socker, blende, kisel-

stenar o. fl. stotas eller rifyas emot
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hvarannan, anser han vara dylika verk-

ningar af pressions-electricitct.
Barlow liar i ett sarskildt utgifVit

arbete, kaliadt An Essay on Magnetical
Jordens

Attraction and on the Laws of l^erre- n^
strial and Electromagnetism *), som i pheno-

detta amne kan anses sasom en hufvud-
men'

bokj anfort atskilliga forsok ofver jord-

magnetismens dagliga och Srliga foran-

dringar, bviika fdrtjena uppmarksamhet.
Biot bade, i sin Precis de physique, fore-

slagit Hauys bekanta upptackt att placera
en magnetnal emellan tvenne andra mag-
neter, sa att lion staller sig i oster och

vester, hvarvid jordens och de ditlaggda

niagneternes motsatta inflytelser minska

hvarandra sa
4

mycket att nalen rores af en

magnetisk polaritet, som forut ej var till-

racklig att verka derp§, till begagnande
vid observationer af jord-magnetismens
dagliga och &rliga variationer, som tiro

ganska sma. Barlow bar utfort detta

och funnit att da nalen placeras emellan

tvenne magneter sa" att lion star i oster

och vester, d. a. gor rat vinkel med sin

forsta stallning, sa* blifva de dagliga va-

riationerna anda till 7 och derofver, da
de utan denna tillstallning endast utgoras
af n&gra fa minuter. Later man nalen
afvika fran sin forsta stallning sa att den

pekar i N.N.O. eller S.S.O. sa markas in-

ga dagliga variationer. Ifran N.N.O. i al-

ia stallningar anda tills nordpolen pekade
kt soder, var all daglig variation en drag-

*) Jfr. Annals of Philosophy N.S. Jan. 4^3
och Jul. 62
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ning norr a"t, och det samma intraffade

afven da nalens nordpol pekade i nagon
direction emellan soder, sydvest och norr,

sa att de dagliga forandringarna saledes i

dessa bada fall gingo i motsatt rigtning. En
besynnerlig anomali intraffade under des-

sa forsok. En magnetnal» genom dubbei

magnetism stalld i 6'ster och vester, gjorde
inuti Barlow's rum sina dagliga variatio-

ner 3t norr, men ute ph fria faltet at

soder, utan att detta berodde af nagon
olikhet i de dirigerande magneternes
stallning. Barlow trodde i borjan att

ljuset var orsaken hartill, och observera-

de derfore n&len nagra dagar i ett morkt

rum, men skiljagtigheten fortfor, ehuru
den syntes forminskad. I den formodan,
att en eldstad af jern i rummet kunde
fororsaka denna olikhet, lat ban pa faltet

lagga en bomb i samma rigtning fran na-

len, som eldstaden hade i rummet; nu
blef den dagliga variationens maximum
forst kl. 4 P^ e « m * da den forut var kl.

7 f. m. men den geek likval 5t soder som
forut. Christie har gort samma observa-

tion som Barlow i anseende till denna
olikhet inuti rummet och pa fria faltet.

Bada harleda de dagliga variationerna fran

solens inflytande och dess olika stallning
i hanseende till den meridian i hvilken

n&len icke missvisar; men Barlow harleder

det frSn stralarnes upplysande, och Chri-
stie fra"n deras varmande kraft, hvilket

han ock understodt rnetl den observation,
att en enda Farenheitisk thermometer-grads

{brandling i de derigerande magneternes
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temperatur kan med 2° till 3° forandra

den stallning nalen genoni deras inflytel-

se far, utan att en andring i jordens po-
laritet deltager deri °). Forandringarna
i den vertiealt upphiingda magnetnalens

(niclinations-compassens) lutning anser

Barlow icke ga" likformigt, utan aga rum
i en vida storre progression nu, an som
skett sedan observationer dera begynte

goras, och den liar pa de sista 5 aren

aftagit nara en half grad. I anledning
deraf har han beraknat att ar 1828, da

declination (i London) blir 2^°.2g
f/

skall

inclination vara 6<) .43" och ar i833 skall

den forra vara 24°. 26' och den sednare

6g°.2i'. Inclination forandras derfore mer
an declination och den skall bestandigt af-

taga i 260 ar, da declination blir o och in-

clination 56° , som kommer att utgora dess

minimum. Derefter tilitaga bada i 2G0

&r, da nalen n§tt sin hogsta grad af ost-

lig afvikning, hvarifran lion atergar mot
vester, men inclination fortfar att tilita-

ga i 1 65 ar langre, d. a. till ar 25io,
da den magnetiska polen &ter befinner sig

pa Londons meridian och inclination ar

da, i sitt maximum, f

j^°.^3\
—- Vi behof-

va icke afbida dessa aflagsna perioder for

att bestamma huruvida Barlow's berak-

ningar utgStt fran rigtiga data, emedan
redan aren 1828 och i833 skola i forhand

tillkannagifva det.

Barlow har vidare anstallt ganska
nyttiga undersokningar 6'fver inflytelsen

*) Annales de Ghimie et de Physique T. XXIII.
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af kanoner och andra af jern forfardigade
saker pa compassen om skeppsbord och

dervid visat att master, sammansatte af

jerncylindrar, icke pa magnetn&len utofva

n&gon annorlunda beskaffad inflytelse an
annat jern och att den kan, efter af Bar-
low gifna regler, beraknas och rattas.

Lyse, £;n del af Capitaine Parry's nord-
Norr- , ... ...

r
sken. pol-expedUion, sokte att genom en resa

till lands i Americas nordJigaste del fin-

na den genomgang, som kanske till sjos
blefve svarare att utleta. Den forestods

af Capitaine Franklin och utforde atskil-

liga undersokningar af naturphenomen
som har presentera sig, bland hvilka i syn-
nerhet deras observationer pa norrskenet

fortjena uppmarksamhet. Ofver detta phe-
nomen fordes ordentliga dagbocker afDr.

Richardson och af Lieutnant Hood, hvil-

ken sistnamnde hade den olyckan att,pa\
det rysligt modosamma StertSget fran po-
larlanderna, blifva mdrdad af en genom
fatiguen vansinnig blefven Indian. Dessa

Journaler hafva sedan blifvit publicerade
af Gipitaine Franklin *). Detta skona

naturphe'nome'n sa ofta &skadadt fr&n min-

dre nordliga latituder, har lange varit

foremal for mer och mindre rimliga spe-

culationer, hvara jag redan i forra arens

berattelser lemnat prof. Det allmanna

resultatet af dessa de nordligaste af alia

observationer dera\ ar att norrskenet ej

tilldrager sig s& hogt upp ofver jordytan,

*) De finnas samlade af Gilbert i des Annalen
der PhysikB. i4p. i och B. i5. p. i. hvarur jag
hemtat de har anforda allmanna resultat.
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som man formodat, ocli de funno af ob~

servationer, gorde pa samma tid pa tven-

ne fran hvarandra aflagsna stallen , att det

hogsta norrskenet kunde vara belaget 61-

ver jordytan var omkring en svensk mil.

Vid ett annat tillfalle geek norrskenet gan-
ska lagt och synbarligen under skyarne,
hvarvid vinden hade en omisskannelig in-

flyteJse pa dess rigtning. Norrskenet syn-
tes dem vara af tvafaldig art. Det ena

ligger hogre, begynner i norr med eh el-

ler flera ba"gar, hvarifran paralella, me-
rendeis fargade, breda str^iar utlopa i den

magnatiska meridians rigtning, fr5n hvil-

ken de sallan afvika, samt i en lutande

stallning parallel med lutnings-compassens

plan. Det andra slaget begynner pa alia

Mil af himmelen, visar afven afvexlande

bagar och stralar, men ar mera likt ly-
sande skyar. De oroa magnetnalen gan-
ska mycket, och synas mest efter kl. 7 pu
aftonen , ehuru oordentliga rorelser af

magnetnAlen micltpa dagen stundom till-

kannagaf att de afven da existerade. Man
bar mycket tvistat om norrskenet medfo-
rer nagot eget ljud. Richardson har un-

der de 200 natter han observerade norr-

sken icke en enda gang liort nSgot ljud
deraf; men Indianerne pasta bestamt att

ett sSdant bores. Hood ater har stundom
hort ett eget hvasande ljud , men som tros

ocksa kunna vara en sprickning i snon
vid tilltagande kold efter lenvader. Hear-
ne beskref detta ljud sasom likt det af

en stor svajande flagga. Vid de forsok,
som anstalldes till utronande hurnvida
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dessa ljusa moln voro electriska , kunde
man med de vanliga electrometrarna med
korkkulor icke upptacka minsta spar af

fri electricitet; men Hood gorde sig en

egen electrometer, pa det satt att han i

en dosa af trad upphangde, pa en pigg af

koppar, en liten fin n&l af koppar, sa att

lion kunde med latthet rora sig i ett ho-

ritzontelt plan, likasom en magnetnal,
och genom locket pa dosan , som hade en

glasskifva, for att se nalens rorelse, led-

des en jerntr&d, som stod 8 turn rakt upp
ifran dosan och slutades inuti dosan vid

nalens hojd; infattningen i locket var iso-

lerande. Da nalens ena anda stalldes p&
25' till 4<>' afstand fran jerntraden, drogs
den under norrskenet alltid till jerntra-
den och stadnade der. Var dosan isolerad

sa repellerades n&len ater. Da inga norr-

sken visade sig blef nalen ororlig. Dessa om-

staudigheter be visa att electricitet ar med-
verkande , men den synes icke vara narva-

rande i ett sadant tillsUind som kan forkla-

ra den starka inflytelsen pa magnetn&len.
Thienemann, som aren 1820*—21 up-

peholl sig pa Island och der observerade

norrskenet *), har af dessa observationer

dragit lika resultat, nemligen: 1. Noriske-

nets substrat aro latta i atmosferens ofre

del belagna skyar. 2. Det visar sig lika

val sommar och vinter, och existerar af-

ven om dagen, fast det da icke kan sy-
nas. 3. Det har intet sammanhang med
den vaderlek man har att forvanta.

>)
Va. anf. stalle B. i5 p. 5g.
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4- Bet frambringar intet ljud, och pA Island

horde han icke af nAgon sagas att de hort

nagot sAdant. Dessa observationer synas
sAledes hafva fort oss ett godt stjcke
narmare norrskenets sanna kannedom.

Det ar bekant att perlemor vid starktFargspe-

ljus sedt i en viss rigtning lyser niec^^'J^V

regnbAgens fargor, och att man At aftryckga krop-

i lack af perlemor kan gifva samma egen-
par *

skap. Detta fargspel harror frAn smA fina,

fordjupningar hvilkas reflecterade ljus frAn

motsatta sidor af fordjupningen motes och

frambringar hvad Young kallat phoeno-
mena interferentiae. Young anser denna

fargbildning likartad med frambringandet
af en musikalisk not, genom successift

echo frAn jernstanger i ett staket, stallde

pa lika afstand ifrAn hvarandra. Frauen-
hofer har bearbetat detta arane med myc-
ken utforlighet *). Han fann att dessa

fargbilder frambringas ej allenast dA man
gor ett ytterst finl galler af paralella me-
talltradar, utan ocksa dA man med en fin

demantspets ritar paralella linier sa nara

hvarandra och pa s^ lika afstAnd som

mojligt pA en giasskifva. I ett morkt
rum , lat ban ljuset i en vertical rigtning
falla genom detta randiga glas (der den
samma nlagda bredden af en rits och ett

afstand till den nasta var endast 0,000 1 223

turn) pA objectifglaset af en kikare hvar-
vid en mangd utom hvarandra liggande
breda fargbilder visade sig symmetriskt pa\
bAda sidor om midten af glaset, och i

*) Gilberts Annalen der Physik B. i4 p» 337-
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dessa fargbilder 15go de morka linier, som
Frauenhofer redan for langesedan upp-
tackt i den prismatiska fargspegeln, i sam-
ma ordning som i den sistnamda. Ju fina-

re och tatare dessa randeraro,ju bredare
och klarare fargbilder och ju mera lika

afstanden dem emellan aro, ju regulierare.
Da dessa rander drogos i form af con-
centriska ringar, blefvo fargbilderna ocksS

fiirgade ringar lika de NEWTONska, men
alltid med sina svarta mellanliggande linier.

Frauchenhofer liar matit med noggranhet
dessa fargbilders alia dimensioner och an-
ser dem harrora af ljusets bojning, hvar-

igenom saledes hans forklaring alldeles in-

traffar med Youngs, d& den ena theoriens

sprak ofversattes till den andras. Man har

nyligen i England begagnat detta fargspel
af finrandiga ytor till prrydnader. En
Barton *) i London drar, formedelst en
dertill inrattad machin, med en diamant-

spets p& ytan af st&l och adla stenar linier

P* t£oo liil To£oo tums afstand ifran

hvarandra, hvilka aro sa fina att ytans
politur deraf

ej synbart skadas och att tie

ej ses med blotta ogat, men som gora att

dessa ytor i solsken och om aftnarnB vid

eldsljus skimra med regnbSgens fargor.

Jag har sett racknappar af forgylld mes-

sing, formade pa en s£ graverad stalmo-

dell, men fargspelet var svagt och sasom

prydnad visserligen icke att parakna.
Linjer Frauenhofer har narmare undersokt

biiden.
det genom prismat brulna ljuset af atskil-

>) Edinburgh Philos. Journal B. VIII. s. n8.
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liga kroppar *), i afseende pa de af ho-

nom deri upptackta, constanta morka linier.

Han har dervid funnit att fargbilden af

eldsljuset icke har de morka linier, sora

af solljuset bildas, ntan har i deras stalle

i det brandgula en klar dubbel linie, pa
samma stalle der en svart dubbel linie,

finnes i bilden af solljuset. Att detta icke

kommer af for ringa intensitet bevisas der-

af, att manljusets fargbild har samma mor-
ka linier som solljusets. Han har dess-

utom funnit att den lramre halften afen
starkt pablast blasrorslage ar ett enkelt

]jus, som icke vidare af prismat sonder-

delas. Han har jemfort de prismatiska

fargbilderna af planeterna och Stskilliga

fixstjernor, i hanseende till dessa morka
liniers lagen, och funnit dem i allmanhet

ofverensstammande med solljusets, men
ocksa att de stundom framte markvardi-

ga olikheter. Fargbilden af Sirius visade

inga morka linier i det gula eller brand-

gula, som har dem utmarkta i solljusets

fargbild, deremot hade den en ganska
stark linie i det grona och 2ine i det bl§,

hvaremot planeternas har ingen ting mot-
svarande. Fargbilden af Castor liknar den
af Sirius; men fargbilden af Pollux den
af Venus. — Fortsatta fdrsok skola utvi-

sa huruvida i dessa interressanta anled-

ningar ligger nagon ting constant och sa-

ledes reelt.

*) Gilberts Annales tier Pliysik B. i4« 374-
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Brew- I sammanhang med Frauenhofers ob-

Mono*- servation att blasrorslAgen ger ett en far-

cin-uma-gadt ljus, bor jag anfora att Brewster,

Lampa.
sora s^ betydligt bidragit till utvecklin-

gen af laran om ljuset, gjort samma ob-

servation, och att ban funnit att nastan

alia kroppar som brinna ofullkomligt, gif-

va en lage hvari det enkla gula ljuset ar

radande,att detta intraffar i synnerhet nar

de aro fugtiga och nar lagen pablases med
blasror eller balgor *). Da . saledes det

gula ljuset mest bildas vid ofullkomlig

forbranning, sa foil han pa den tanken
att inratta en lampa med ett enkelt* ljus ,

som ej vidare kan sonderdelas i fargor.
Detta lyekades, da han pa en flat skal af

platina lade en svamp doppad i utspadd
alkohol (dess eg. vigt uppgifves ej), sunl

patandes, under det att skalen under ifran

upphettades af en annan spritlampa. Han
faun sedan att svampen ej

behofdes och

att, om skalens botten har ojemnheter , t.

ex. om man inlagger en mangd bitar af

metalltrad, sa brinner lagen battre. Be-

gagnar man sig af denna lampas ljus
for

microskopiska observationer, sa far bilden

en redighet och klarhet, som ofvertraflar

den de basta instrument kunna gifva med

vanligt ljus,emedan den nu, genoni Rjclfa

va ljusets natur, blir achromatisk. Brew-
ster och Herschel hafva dessutom gjort

intressanta observationer om
ljusets

ab-

sorption af fargade media, och den forre

der-

*) Transactions of the Royal Society of Edin-

burgh 1823. p. 433*
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dervid bevisat, att Woixastons och Youngs
formodan, att gult ar sammansatt af rodt

och gront, pen icke utgor en sjelfstandig

farg, ar origtig och Herschei. har visat

ett latt satt, att genom forsok bescamma
den absoluta dispersiva kraft ett medium

iiger, men for hvilket jag m&ste hanvisa

till bans arbete °).
Theorierna om de pbenomen ljuset

framter, bafva mycket vunnit, genom en

tvist emellan Poissojv och Fresivel rorande

forklaringen af Stskilligt rorande ljusets

polarisation
00
) och genom en afhandling

af Poisson om fargade ringar •?£J men
desse aro af for mycket abstract natur

for att har kunna anforas.

Man har alltid funnit sv&rt att erh§l- Polyzo-

la brannglas af den styrka man dstundat , L"ai*„

dels emedan det ar svart att f& stora massor glai.

afglas, som dertill fordras felfria,och dels

emedan glasets tjocklek hindrar mycket
ljus att tranga igenom. Buffow foreslog
att afhjelpa detta pa det vis att ett Jitet

brannglas omgafs med ringar af glas, utom
hvarandra, utgorande den yttersta kan-
ten af storre brannglas, med samma fo-

caldistance, hvarigenom samma stalbryt-

ning uppkommer, men i en mindre tjock

glasmassa , som saledes slapper mera ljus

igenom sig. Brewster bar sedan foresla-

*) Pa anfdrda stall, p. 445.

) Annates de Chimie et de Physique T. XII.

) Pa anf. stalle T. XXII. p. 337. T. XXIII.
*. 129.
*• ft -t sirsl. i8a3. 4
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git *) att gora dessa ringar af flera stye-
ken, sora sammanfogas sa att de f& en<

gemensam focus, och Fresnel, sasom det

synes , utan all kunskap om Brewsters

forslag, har proponerat en dylik constru-

ction af mangzoniga brannglas, for att vid

fyrbakars upplysning gora lamplagens stra-

lar paralella °°). Han staller midt i fyrba-
ken en argands-lampa med 5 concentriska

vekar och hvars lage lyser ganska stark t.

Omkring denna lampa foras, af ett dertill

inrattadt urverk, 8 stdrre verticala polyzo-
nala glas, samt, for att icke forlora det

uppat g&ende ljuset, 8 smarre stallda i sned
direction ofver lampan, hvilka fora det i

dem paralellt blefna ljuset mot planspeg-
lar, af hvilka det utkastas i en rigtning, pa-
ralell med det ljus som passerat de storre

brannglasen. Denna inrattning synes lof-

va att,battre an de hittills brukade, upp-
fylla sin besammelse att pa langa afsUnd

vaglecla de sjofarande.
Camera Wollastons camera clara a'r temme-

ligt alimant kand och nyttjad for att er-

halla trogna copior af ritningar och an-

dra foremal. Den best&r af ett prisma
med trapezoidal basis, i hvilket en af

vinklarna ar rat och den motstaende i35°.

Detta prisma kan sk stallas att ogat deri

ser foremalen afspeglade mot en af pris-

metsinsidor, hvarvid det forefaller ask&-

daren sasom lSge bilden ett langt stycke
bakom den afspeglade ytan, och haller

•) Edinburgh Philos. Journal B. VIII p. itf*.

•*) Dikglers Polytfcchnisches Journal B *& 6.174*



5t

man der ett papper , sa synes bilden pa
delta malad; men da prismat ar genom-
skinligt, sk kan man pa samma gang af-

rita bilden, derigenom att handen och bly-
stiftet med dess strek synas. Det fordras

likval mycken vana att halla ogat s& att

bada blifva tydliga, emedan, da Lilden

blir starkt uttryckt, synas ej
streken och

tvai lorn. Amici c
), redan forut bekant ge-

nora sina fortraffliga reflections-microscop
och sina microscopiska undersokningar af

saftens rorelse i vexter, har ofvervunnit

denna olagenhet genom ganska enkla till •

stallningar. Han gor af spegelmetall ett

prisma, hvars basis ar en ratvinklig lik-

bent triangel, och polerar till en spegel den
sidan af prismat som star emot den rata

vinkeln. Prismat fastes sedan med en

af de andra sidorna emot ett tjockt spe-

gelglas , som star fram om prismets speg-
Jande yta, med hvilken glasets nu gor en

vinkel af i35°. Reflection af bilden fran

metallspegeln till glasets yta, och sedan
fran detta till ogat, frambringar nu sam-
ma optiska phenomen,som reflectionen fran

f>rismats

tvenne omkring i35° vinkeln be*

agna sidor, men nu kunna, genom spegel*

glaset, bade bilden och ritningen ses gan-
ska tydligt. I stallet for ett prisma af

metall kan mananvanda, med nastan lika

fordel, ett dylikt prisma af glas, aflika di-

mensioner och pa lika satt fastadt vid spe-

gelglas. Om icke bade sidorna af spegel-

*) Annales de Chitnie et de Physique T\ XXfl.
? i37 .
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glaset 8r6 fullt paralella, sa reflecterar den
ena af sidorna en bild till dgat, hvilket

kan forekoinmas, om spegelglaset mattslipas

pa sa stor delafytan, som deltager i den-
na dubbla reflection.

Ljua vid Man liar redan sedan langre ticl till—

u
'.
,add "*

f
baka gjort den observation, att aflossan-

vader- det af en vaderbossa i morkret stundom
Mssor.

frambringar ett sken, som vid andra till-

fallen alldeles icke later se sig, utan att

orsaken till denna olikbet kunnat upptac-
kas. Den bar nu af Hart °) blifvit ut-

ront. Han har genom forsok adagalagt
att i) en vaderbossa utan forladdning al-

drig ger n&got ljus vid aflossning, luften

ma for ofrigt vara vat eller torr; 2) att

ljus uppkommer da man till forladdning.,
eller ibland densamma, nyttjar amnen
som genom stot eller gnidning pbospbo-
rescera i morkret, t. ex. sand , talk-

stens-pulver , glas, socker, flusspat o. d.

och dessa blifva lysande om man lagger
dem i handen ocb bailer dem framfor

bossans mynning, da den, utan ilagd for-

laddning, aftryckes. Laddar man med soc-

ker och afskjuter det mot en vagg, sa ly-
ser sockret da det traffar vaggen *). Det-

ta ljus ar saledes icke en foljd af nagon.

9 Journal of Science, Litterature and the Arts

B. i5. p. 611.

**J|
Gay Lussac anmarker (Ann. de Chimie et de

Physique T. XXII. p. 43 9-) att om man mecl

en pust blaser pa en electrometer, sa upp-
komma inga tecken till electricitet, men om
i pusten finnes damm eller aska, sa bli^ a

tecknen till electricitet ganska starka.
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forSndring i luftens volum. Att ett sit-

dant likvai gifvcs, kiiimer man, d& syrgas

genom en haftig och stark stot i ett com-

pressionsror af glas Mir lysande, och att

glaskulor dermed fyllde gifva ett slarkt

sken, da de i lufttomt rum sonderslas.

Afven luftomma kulor (sa kallade knall-

Loinber) blifva, efter Helwigs forsok, ly-
sande da de sonderslas i morkret, och
detta phenomen intraffar

ej
med gaser,

som icke innehalla fri syrgas.
Herrmann bar anmarkt att en upplos-Lju* via

ning af svafvelsyrad koboltoxid, som kri-J^*!;
stalliserat vid— i2°,da vatskan uthalldes,f6r nci-

en half timma utskot ett gnistrande ljus *).

Ett lika phenomen bar jag nyligen funnit, da
en mattad upplosning af ilusspatssyradt na-

tron lemnades att med sandkapeliet kallna

och saledes att under langsam afdunstning
anskjuta. Vid morkningen i rummet markte

jag i denna skal en mangd blekgula, men
temligen starka ljusgnistor , som ut-

skjoto an fran en punkt och an fran den
andra af de kristaller som bildades, ro-
relse frambragte ett tatare gnistrande;
detta fortfor till dess vatskan i idet nar-
maste afdunstat. Da jag foljande dag
med samma karl och salt och pa samma
kapell ville repetera forsoket for att visa

det at andra, kunde detta ljuspkenomen
ej

mera aterkallas.

Poisson bar mathematiskt Lehandlat v&rme._

laran om varmet i gasar och angor **^ ?

Vkrme *

; *) Neues Journal fur Chemie und Physik B. 10.

p. 75.
**) MnaJes de Chiinie &C. T. XXHI. p. 33^



54

gazerochmen deraf kan bar icke nAgot utdrag
*tngor '

meddelas, emedan resultatet endast bestar

i mathematiska formler,

Despretz bar utront angors bundna
varme, genom sarskildt for detta andamal
anstallde forsok *). Apparaten dertill

bestod af en retort, hvari vatskan, som
skulle undersokas, forvandlades till anga,
samt af ett kylfat af koppar, i hvilket

vatskan emottogs af en iholig spiral , af

mycket tunnt kopparblack och med plat-

ta, breda sanit tunna gangor. Kylfatet
inneholl vatten, var betackt ocb med sitt

innehall vagdt. Det var forsedt med en
thermometer med mycket lSng reservoir

for qvicksilfret, som tiilkannagaf den tem-

peratur vattnet fatt genom angans con-

densering, och det condenserade antingen
stannade i spiralens nedersta hvarf, eller

upptogsiett sarskilt vid dess anda anbragdt
kari, forsedt med sin thermometer. For
att undvika de fel , som kunna uppkom-
ma af kylfatets radiation och omgifvelse
af luften, var dess utsida polerad, och

fore forsokets borjan det helas tempera-
tur 5 grader under luftens i rummet, hvar-

efter fdrsoket fortsattes till den blef 5

grader derofver. En thermometer i re-

torten tiilkannagaf angans temperatur, och
en skarm emellan denne och kylfatet
hindrade allt omedelbart meddeiande af

varme fran eldstaden till kylfatet. Vat-

skorna anvandes i sin hogsta grad af

renhet , hvilket latt fanns deraf att

*) Pa anf. stalle T. XXIV. p, 3*3.
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temperaturen atf deras gaz i retorten, un-

der fortsatt kokning, a'nda till slut beholl

sig lika, hvilket deremot aldrig intraffar

med vatskor, som innehalla frammande

inblanningar. De vatskor Despretz har-

till anvandt voro vatten, alkohol, ether

(beredd med svafvelsyra) och terpentin-

olja. Jag skall anfora sasom exempel ett

af forsoken med vattenangor.

Barometerhdjd 0.76. Temperaturen
i ruramet i8°.33, kylfatets temperatur fo-

re forsoket -j- i3°.Q2 och efter det samma
23°.65. Tiden till forsoket 1 1 minuter.

Vigten af kylfatets metalliska del 1095

grammer och vigten af det deri inneslut-

11a vatten 2703 gr. Vigten af condense-

radt vatten 43.1 gr. Angans temperatur
ioo° och det condenserade vattnets i3°.6.

Da man forvandlar i ziffror formeln M
(/—t) zz m (T—©) + mx sa" far man i detta

forsok 633°.8 for hela varmeqvantiteten ,

hvarifran ioo°skola afdragas, da 533.8

atersta. I denna formel betyder Mmas-
san af det kalla vattnet och kylfatet, t

deras temperatur vid forsokets borjan och
t' tepemperaturen vid forsokets slut.

betyder medeltemperaturen i slangen, T
angans temperatur, x det bundna varmet
i vigts-enheten , och m vigten af den con-

denserade vatskan. Med hela varmeqvan-
titeten forstas det antal grader som en

gifven vigt vatten skulle upphojas fran

fryspunkten, da man skulle tillagga det

allt det varme som losgores fran angan ,

under det att den condenseras och sedan

afkyles till o°. Medelresultaten af Des-
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prets forsok

stallning :

innehalles i foljande upp-

Angans

eg.

vigt

sasom

gaz,

re-

ducerad

till

o°

temp.
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sakra slutsats att ju tyngre en vatskas gaz

ar, ju mindre varme atgar till dess bil-

dande.
Delarive d. y. och Marcet cl. y. haf-

va undersokt den forandring i tempera-
turen, som uppkommer d& luft utommes
ur ett rum och da den ater dit inslap-

pes *). Dervid funno de,att en del af den

minskning i temperaturen, som af vanliga

glas-thermometrar visas, ej
ar verklig, utan

harrorer deraf att kulan, vid upphafvandet
af atm. pression utvidgas, Om thermo-
meterns ror oppnas, sa upphafves denna

origtighet och den visar en ringare sank-

ning i temperaturen. Men om a en an-

nan sida man later luft instromma genom
ett fint ror, som 6'ppnar sig i vacuum

pa ett par liniers afstand fran kulan af

en liten och sensibel thermometer , sa fal-

ler denne ett par grader pa de forsta 6
till 7 secunderna, till dess att pression
inom blir 4 U barometerhojd, sedan bai-

ler den sig stationair till dess att pression
blir 6 turn, och derefter stiger thermome-
tern bestandigt, sa att den, efter aterstalld

atm. pression, ar ett par grader hogre an
luftens temperaturidetomgifvanderummet.
Forklaringen harafar enkel: I forsta ogon-
blicket utvidgas det inrusande och d&
det finner kroppar, hvars varme det kan

taga, sankes deras temperatur. Sedan
vacuum fatt en viss qvantitet luft, utvid-

gas det inrusande och det redan inkomna

sammantryckes, hvarvid det ena tager li-

*) Pa anf. stalle T. XXIIL p. 209.
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ka mycket varme som det andra ger , och
sedan detta varat nagra ogonblick sam-

mantryckes det inkomna i storre forhal-

laiide atl det instrommande utvidgas och

temperaturen stiger. Den hogre tempe-
ratur sona luften harvid far,anse Marcet och

Delarive ej verklig, utan harrora fran'en

pression pa thermometerns kula. Detta ar

icke ratt. Luften begynner att utvidgas
redan i det ogonblick den intrader i

rdret, som leder den in i klockan,och afkyler
saledes sa val foremal utom vacuum som

sjelfva klockaiis vaggar, men det varme dei\

dervid upptar, blir ater fritt ini det for-

ut tomma spatium, hvarfore temperaturen
der blir verkligt storre. Vatgas produ-
cerade lika phenomen som luften; men om
man, sedan thermometern blifvit stationary

inslapper luft i stallet for vatgas, sa faller

thermometern ater ett par ogonblick , och

tager man kolsyregas eller med ett ord

en annu tatare gas, sa faller den annu

mer, emedan, dk vatgasens egent. varme
under lika volum ar ringare an luftens

(p. o.9o33 : 1,0000), sa behofver luften for

sin utvidgning mer an den inkomna vat-

gasens compression ger.

Utvidg-
H. Davy har undersokt gasers ut-

ning af
yidgning af varme vid olika tathet *) och

fimnit att den ar alideles oforandrad.gcnom
varme Atmosferisk luft, fullkomligt befriad fr5n

la pres-^ugtighet, instangdes i ett barometerror
sion. ofver qvicksilfver vid o°, och upphetta-

des sedan till +100°, hvarvid dess ut~

*) Edinb. Phil. Journ. B. 10. s. 192.
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vidgning annoterades pa roret. Forsoket

omgjordes sedan med luft af 2, 3 och 6

gangor den forstas tathet, och volumen
Lief alltid vid 100 den samma, Derefter

inrattade ban en apparat hvari forsok

kuade goras med luft fortunnad sa" att

den pa samma volum inneholl .-*-, |, | ,
och

T
'

? afvagbar materia, som vid luftens van-

liga pression, och afven nu blef denna

expansion alldeles lika, sa att ehvad luft

ar compvimerad eller fortunnad, d, a.

vid hvilket barometerstand som heldst ,

sa utvidgas en gifven volum alltid lika

af ett lika antal varmegrader.
Det ar hekant att Gay-Lussac funnit

att luften emellan o°och ioo° pa centesimal

thermometern utvidgas 0.375 af sin vo-

lum och saledes for hvar grad pa ther-

mometern 0.00375 eller 5
~ af dess vo-

lum vid o°. Man forgater sa latt denna
sista omstaudighet, att det ar af dess vo-

lum vid o° och icke af dess volum vid

den tempera tur den har, hvaraf ocksa hos

manga chemiska forfattare ett fel insmygt
sig i reglorna for sattet att berakna gazers

volums-forandring med temperaturen. Det-

ta fel ar anmarkt af Biggs *).
Kans re-

gel for utrakningen ar ganska enkel.

266.67 c. t. luft vid o° hlifva vid ioo°=

366^67 d. a. de okas med en cub. turn

*) Annals of Philosophy N.S. Dec. i8^3. p. 4*7-
Afven jag har i 3:dje Delen af Laroboken

p. 283 gjort samma fel; det har likval ett

sa ringa inflytande pa resultatet af berak-

ningen, att det nastan icke andrar ziiFrorna

i de der anfdrda exempei.
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for hvar grad pa therrnometern. For att

berakna volums-forandringen af en gaz
fran den temperatur den har till en au-

nan, t. ex. fran +-20° till +-12°, sa lag-

ges 20 till 266.6J, som ger 286.67 och
10 till sarama tal =276.67, och da for-

baller sig 286*67: 267.67,50m den volum

gasen har till den volum som sokes.

Conden- Det pastas att Perkins med com-

J
e

" r̂ pression at* i,ioo atmosferer sammantryckt
atm. luft till ett, efter tryckningens upp-
horande, bestandigt liquidum, att en li-

quid attiksyra i denna compression af-

satt den concentrerade syran i crystaller')
samt alt en Manning af cedroolja med
spiritus, som ej formadde losa oljan , der-

vid ofvergatt till en klar och homogen
upplosning, hvaraf man skulle kunna
sluta att tryckning befordrar upplosning,
en omstandighet som talar till forman for

de sa kallade extractions-pressarna, hvars

nytta hegynt sattas i fraga.
Faraday **} har undersokt de kristal-

ler, som bildas, da man vid fryspunkten
later chlor absorberas af vatten. Om man
i en flaska , som innehaller chlor , inslap-

per litet vatten, otilrackligt att absorbera

ailt chlor, och sedan staller den i en

temperatur af omkring o°, sa forvandlas

detta vatten helt och hallet i kristaller,

hvilket dessutom synes battre ske i mor-

*) Annales de Chimie et de Physique T,
XXIII. p. 410.

**) Journal of Science ,
Litterature and the

Arts B, i5. p. 71,



tret an i dagsljuset. Om n3gra da gar he-

gynna dessa kristaller alt, likt kamfer,
sublimeras fran ett stalle af flaskan till ett

annat, hvarvid man stundom erhailer pris-
raatiska nalar, som utskjuta fran § till en hel

turn in i flaskan. Krytallernes farg ar ljusgul.

Deras form, i deras fullkomligaste och en-

klaste skick, liar synts vara plattade
octaedrar,hvilkas tre axes hafVa olika liingd.

Dessa kristaller aro, sasom Humphry DavY
forst visade, en forening af chlor med
vatten, och de utgora,d& chlor hetracktas

sasom en tnkel kropp, det forsta exem-

piet af en enkel kropps forening med vat-

ten. De aro mindre losliga i vatten an
chlor ar vid hogre temperaturer , an den
hvari de bibehalla sig, och genom frysning

afskilja de sig alldeles ur vattnet, sa att

isen haller intet af foreningen. Deras eg.

vigt ar storre an 1.2. Laggde i alkohol

hoja de dess temperatur 8° a io°, hvar-

vid ether, saltsyra och en egen forening
af chlor, kol och vate bildas. P& de
fiesta kroppar verka de sasom chlor, t. ex.

i en upplosning af salmiak frambringa de

qvafgas och Dulong's detonerande olja.
Faraday fann vid analysen af denna kropp
27.7 chlor, samt 72.3 vatten. I de fiesta

af forsoken erholls likval endast 26.3 af
den forra. Detta narmar sig mest det for-

hallande, att 1 atom chlor ar forenad med
10 atomer vatten, hvilket d§ ger 28.06 chlor

och 71.94 vatten. 12 atomer vatten skulle

forutsatta
ej

fullt 25 d. chlor °}. Fara-

*) Annals of Philosophy. Apr. 1823. p. 3o£



6*

day fann vidare, att, om ett glasror bdjdes
i vinkel midt p& och den ena dppningen.
tillsmaltes, samt sedan dessa kristalJer inla-

dcs i roret, livarefter a fveil den oppna an-
dan hopsmaltes, sa" kunde clilor och valine t

genom varme atskiljas och chlor erhallas

i flytande (liquid) form. Siinktes den
andan af roret, der kristallerna lag, i vat-

ten af 1 5°J varme, sa forandrades de

icke; men om vattnets temperalur var

32° a 33°, sa skiljdes chlor fran vattnet

i form af en djupt grdngul vatska.

Bet ofvanstaende vattnet var gult, och

utgjorde en mattad losning af chlor. Da
de liquida chlor hlandades med vattnet,

forenades de icke, utan den forre sjoiik
i det sednare, till dess att temperaturen
sa'nkt sig till -f- 2i°, da de ater forenade

sig och kristalliserade. Afbrots roret sk

uppkom en explusion och chlor forvand-

lade sig genast i gaz. Att denna vatska

ej haller vatten, eller att vatten icke be-

hofves for dess bildning, bevisade Fara-
day derigenom, att ban i ett dylikt rdr,

fylldt med chlorgas, inpressade torr at-

mosferisk luft, och da den samlat sig till

omkring 5 atmosferers pression , conden-
serade sig chlor. Chlor kan med lindrig
hetta afdistilleras fran vattnet, till den
motsvarande kallare andan af roret. Den
erhallna vatskan bibehaller sig flytande
vid o°. Utsatt vid denna temperatur for

luftens vanliga pression bibeh&ller sig

for nSgra dgonblick en del deraf li-

quid, derigenom att den afkyles sa be-

tydligt genom en annan dels afdunstning.
Dess eg. vigt synes vara omkring 1.33.
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Vid + 1 5.5 behofver den 4 atmosferers

pression,
for att behalla liquid form. Bry-

ter Jjuset
mindre an vatten.

Pa lika vis liar Humphry Davy, d&

salmiak och concentferad svafvelsyra in-

lades i det forr omtalade roret, och se-

dan roret blifvit igensmaldt,syran fick kom-
ma i berdring med saltet, erhallit saltsyra i

form at" ett gult liquidum, livars farg Davy
likval tillskrifver en ringa jernhalt. Fa-
raday bekraftade sedan detta och erholl

syran farglos. Den bar mindre stralbryt-

ningskraft an vatten och behdfver vid -f-

io° 4° atmospherers pression ,
for att be-

hallas i liquid form.

Faraday *) bar sedermera pa sam-
ma princip condenserat flera andra gazer,
bvilka forut ansagos for permanenta.

a. Svafvelsjrlighetsgas. Qvicksilfver
och svafvelsyra blandades i ett bojdt glas-

ror, tillblAst ibadaandar; hvarefter blan-

ningen uppvarmdes, under det den andra
andan afkyldes. I borjan ldstes syrlighe-
ten af syran, men snart ofverdistillerade

den forra och saralades i den kalla andan
i form af ett klart, farglost och hdgst

lattflytande liquidum, som vid •—. i8°
beholi sig flytande, och hade ungefar sam-
ma stralbrytning som vatten. Da roret

oppnades uppkom ingen explosion, men
afdunstningen skedde sa fort att kolden,
som deraf uppkom hdll massan i liquid
form. En bit inkastad is satte vatskan

genast i kokning genom den varme isen

meddelade. Vid 4- 7 fordras 3 atmos-

*) Phil. Trans. 1823. p. 1.
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plierers pression for att haila svafvelsyr-

lighet i liquid form. Dess e. v. 1.42. er-

holls genom insankning af sma vagda
glaskulor.

b, Svafvelbundet vdte. Erholls af

concentrerad saltsyra och svafvelbundet

{'era,

som inlades sa att roret kunde igen-
>lasas innan de rakades. Sedan de hlif-

vit blandade lemnades roret i tvenne da-

gar, hvarefter den rena andan afkyldes
med is och salt, da det svafvelbundna
vatet afdistillerade och samlades dit. Det
ar klart, farglost och sa liittrorligt att

ether i jemforelse dermed synes seg och

oljlik. Vid 4-io° behofver det 17 at-

mospherers tryckning. Ora roret afbrytes
forvandlas det svafvelbundna vatet i gaz
i ogonblicket. Det bryter ljuset starkare

an vatten, eller atminstone starkare an

svafvelsyrlighet. Dess e. v. omkring 0.9.
c. Kolsyra med lika forsigtighetsmatt

erhallen af kolsyrad ammoniak och con-

centrerad svafvelsyra. Den fordrar star-

ka ror och mycken forsigtighet t. ex. glas-
mask for ansigtet och laderhandskar, som,

vid dessa fdrsok aro nyttiga, blifva vid

denna oumbarliga. Kolsyran ar farglos,

tunnflytande och latt. Distillerar med
latthet da" den ena andan af roret har o°

och den andra «—- 18 . Stelnar icke vid

de grader af kold, for hvilka hon hittills

blifvit utsatt. Bryter ljuset mindre an

Vatten, och behdfver, for att hallas liquid
vid o°, 36 atmospherers pression. For-

soker man att albryta roret, sa brister

det
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det scfnder i stycken med en vSldsam ex-

plosion. Den omstandigheten att kolsy-

regaz, vid en pression som icke ar storre

an denna, kan hollas i liquid form, sy-
nes visa hum den stora kolsyre-halten af

atskilliga kallors vatten kan vara mojlig
utan en bestandigt fortfarande utveckling
af kolsyregaz.

d. Chloroxid. (Euchlorine) Erholls

af syrsatt saltsyradt eller chlorsyradt
kali och svafvelsyra , som lemnades i

^4 timmar. (Detta torde likval rattare

vara chorsyrlighet, enligt Stadions for-

sok, icke chloroxid). Massan hade nn en

morkgul farg; da den uppvarmdes till

4- 38° och den andra Sudan afkyldes till

—- 1 8°, ofverdistillerade langsamt en gul

vatska, som ej
blandade sig med svafvel-

syran, men som ater uppsops af syrans

Manning med saltet, hvilken deraf fick

en roorkare farg an sjelfva distillatets*

e. Qvafoxidul. Erholls af torr sal-

petersyrad ammoniak> som af hetta son-

derdelades under det rorets andra anda

afkyldes. Fordrar starka ror och explo-
derar latt. Roret innehaller efterat vat-

ten och qvafoxidul, den sednare flyter pa
det forra; handens varme gor att den.

ater uppgar i gaz, men artificielt afkyld
med is och salt, condenseras den igen.
Skilnaden i temperatur af-— 18 och -f" I(>

satter den i kokning och distillation. Vid— 23° behailer den sig annu .

flytande.
Den bryter ljuset mind re an nAgon an-

nan kiind vatska. Vid 4- 7
° behofver den

K. V. A. Jrsb. i8a3. 5
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5o alrnospherers tryckning for att blifva

liquid.

f. Cyanogen. Erhalles temligen latt,

af Cyanqvicksilfver, ar kJar, farglos
och tunnflytande, stelnar

ej vid*— i8°,

bryter ljuset mindre an vatten, och af-

dunstar , da roret oppnas , med frambrin-

gande af kold , men utan explosion. Be-
hofver blott 3.6 a 3,7 atmospherers pres-
sion. Dess e. vigt o. 9. Synes ej losas i val-

ten under denna pression, men sdnder-

delas efterhand deraf.

g. Ammoniak. Erholls vattenfri af torrt

saltsyradt silfver (chlorsilfver) som fatt

absorbera ammoniakgas ofver qvicksilf-
ver. Vid 4-38° eller nagra grader der-

ofver sraalte det och gaf ifran sig amoni-

aken, som, da ro'tets andra anda afkyldes,
samlades i form af ett farglost, lattflytan-
de liquidum., hvars formaga att bryta lju-
set ofvertraffar till och med vattnets. Dess
e. vigt ar 0.76. Den behof'ver 6.5 at-

mosferers pression. Lemnar man roret,

sa intraffar den omstandigheten att silfver-,

saitet ater absorberar ammoniaken och

uppvarmes till 4-38°, under det att liqui-
dum kokar och afkyles anda till dess att

det ar alldeles foisvunnit.

Vatgas, syrgas, qvafgas phosphorbun-
det vate, kiselhaltig flusspatssyra och fluo-

borsyra hafva icke kunnat condenseras.
—-* Vid dessa forsok bor jag anmarka att

vi forut kande att svafvelsyrlighet och am-

moniak-gaz, vid en forening af hog pres-
sion och minskad temperatur, kunna con-

denseras.
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Humphry Davy liar sedermera paTun.
nit att condensera en gaz, om den inne-

slutes med qvicksilfver i ett glasrdr och

p& andra sidan om qvicksilfvret infores

en flygtig vatska t. ex. vatten, alkohoi

ether, hvarefter roret igensmaltes. Da
vatskan upphettas sammantrycker den ga-
sen sa* att den condqnseras. Detta kan
dock endast anvandas for de gaser som
lattast condenseras.

Cagnard de la Tour inneslot i ett Verfcan

hopsmait glasror svafvelbundet kol och^^""
vatten *). Vid en hogre temperatur blef liquid*,

vattnet gronagtigt hvilket med temperatu-
ren tilltog, till dess att det blef sk morkt
att det var nara svart. Innan det svaf-

velb. kolet forvandlades i gaz, blef det

lattare an vatten och flot derpa\ Under

afsvalning atergick allt i samma ordning.
Da i ett annat ror tillika inlades nagra

droppar af chlorsyradt (syrs. saltsyradt)
kali och vatskan upphettades till en viss

gi ad, blef den forst citrongul och en fra's-

ning uppkom som snart stannade, hvar-
vid smalt svafvel afskildes i form af en

droppe. Det svafvelbundna kolet blef

dervid alldeles forstordt, men vatskan
blef anda vid en viss temperatur blaag-

tig. Med mer chlorsyradt salt, upphor
afven detta teckentill narvaro af svafvelb.

kol. Vid detta tillfalle synes, sa langt det

tillsatta saltet racker, forst kolet och se-

dan svaflet syrsattas till syror. Oppnas

*) Annalcs de Chimie et de Physique T. XXIIL
p. 267.
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roret s& uppkommer, en explosion och vatt-

net utkastas s3som ett med compression
kolsyradt vatten. Det ar surt af svaf-

velsjra.
Smalt- Ett af <de phenomen, som vackt all-

ttI

loi.
a
nia'nnare uppmarksamhet under nastfor-

flutna ar, ar den foregifna upptackten att

med konst eftergdra diamanter. Ehuru
delta visserligen icke ar af den mindre
sannolika natur, som t. ex. konsten att gd-
ra guld af materialier, som intet guld in-

nehalla, emedan fragan endast ar att

af det rena kolet frambringa genomskin-
liga Installer, s& ar likval uppldsningen
af detta problem af sa

4

stor vigt i veten-

skapligt ocb commercielthanseende,att den

fortjenar all uppmarksamhet. Dessa be-

raltelser bafva likval varit for tidiga och,
sk langt vi no knnna inse, ar problemet
annu oupplost. Redan i forra arets be*

riittelse (p. 35.) omtalades Sillimans] for-

sdk att vid den hdga temperatur, som

uppkommer genom urladdningen af Hares

Calorimotor, smalta flera sorter kol. Sil-

liman bar fortsatt dessa forsok tt

) och fun-

nit att denna smaltning afven med New-
man's Blasrdr (knalllufts-blasrdret) later

verkstalla sig. Af flera slag, sardeles sten-

kol, har ban erhallit sma glasiga kulor

af flera fargor t. ex. svart, gult, brunt,

mjdlkhvitt; och af Kilkennykol blefvo de

till och med fargldsa och genomskinliga.
Dessa kulor voro hSrdare an glas,som af

dem repades. Men aro de val att anse

*) Edinb. Phil. Journal B. 9. p. 179.
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sSsom diamant? Silliman liar forsokl att

gora det sannolikt, men bans forsok lem-
na stora tvifvelsmal , dem ban oeksa* sjelf
erkanner. I syrgas, utsatta for focus afett

brannglas, afgafvo de val en portion kol-

syra , men det mesta blef oforandradt. Dia-

manten dereraot, en gang antand, for-

brinner i syrgas, utan lemning. Silliman

forsokte att i knallgas-lagen smalta diaman-

ten, men den afrundning ban fann
pa* dess

skarpa kanter var icke en foljd af smalt-

ning, utan af forbranning. Beklagligen
bindrade en aftagande belsa fortsattnin-

gen af dessa forsok, som sedan icke blif-

vit atertagna. For den, som af berattel-

sen skall doraraa om dessa forsok, ser det

ut som vore de smalta kulorna icke an-

nat an glas af den aska, som de forbran-

da kolen lemnat, beldst de flesta af des-

sa kolsorter ballit anda till 3 procent o-

forbrannliga amnen eller aska , som smalt *

till glas, mSste utfalla b&rdare an vanligt

glas, da det bailer foga eller intet alkali.

Den i alia banseenden vigtigaste och,Antaftd-

om jag far begagna detta ord
,
brillan taste

* x

a

n
t^a$

af

upptackten, under loppet af nastledne 3r,medpia-

ar utan tvifvel, att platina i fint pulver,*
1"^1*

eller i den porosa raassa, som atersta"r

efter platina-salmiakens sonderdelning i eld,

bar den formagan att, afven vid ganska la-

ga temperaturer, forena syrgas ocb vatgas,
sa" att om man i luften blaser pa den med
vatgas, sa" begynner den i ogonblicket att

gloda, hvilket snart okes s& att gasen lan-

der sig. Dentin upptackt ar gjord af Do-
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bereiner *). Den horer fullkomligt till sam-
ma class af phenomen som glodgningen af

en platina-spiral dfver en utblast spiritus-

lampa, for hvars upptackt vi hafva Davy's
snille att tacka; och Erman i Berlin hade
redan ar i8i9funnit, att en fin plat>natr5d
af omkring H- 5o° har den egenskapen, att, i

en sakta Strom af vatgas, inom fa ogonblick
blifva glodande och antanda gasen. Do-
sereiners upptackt forvSnar annu mer, eme-
dan deri, utan allt slags yttre varme, af-

ven under fryspunkten, metallen blir glo-
dande och antander gasen. Han fdrdes

till denna upptackt af det intressanta for-

sok ofver alkohols fdrvandling till attik-

syra medelst ett platina-praeparat, hvilka

jag redan i forra 3rets berattelse (p. 170)
anfort. ~— Den svampiga metailmassa som
fas efter platina-salmiakens branning in-

lades i ett coniskt karl af glas £en tillsmalt

liten glastratt) i hvilken vatgasen genom ett

nedat bojdt ror infordes till ungefiir 1 turn

fran metallen, som genast blef glodgande.
Infordes denne i en blanning afsyrgas och

vatgas sa uppkom explosion ; men da ban
sammanknadade metallpulfvret med vat lera

och gjorde deraf sma kulor, som lindrigt

genomglddgades, sa hade dessa den egen-

skapen att, da* de uppfordes ofver qvick-
eilfver i gasbianningar, som innehollo syr-

gas och vatgaz, sa uppkom en langsam
vatten-bildning och gazens volum formin-

skades till dess att den ena'af dessa ga-
serna var alldeles fortard, hvarigenom det-

*) Gilberts Annalen cter Physik. B. XIV, a6g.
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ta anvandande afplatinan Ian blifVa nyt-

tigt vid undersokning af gazblanningar.

Markvardigheten af denna upptackt
6'kes annu mer genom contrasten af" pla-

tinapulvrets verkniiigar pa vate-superoxi-
den. Da det rakas af vatgas och syrga's
forenar det dem under eldphenomen, och
da det ofvergjutes med concentrerad vate-

superoxid i liquid form, sa atskiljer det

med explosion och eld vattnet fran syret.
I mera utspadd form uppkommer ej eld,
men vatesuperoxiden sonderdelas med kok-

ning'. Sa motsatta verkniiigar under i of-

rigt s& enahanda yttre omstandigheter aro

till sin grund svara att forsta. Att elec-

tricitet dervid, liksom vid all frandskaps-

yttring, ar verkande, inse vi latt; men bu-
rn den sa verkar och bvarfdre dessa verk-

niiigar blifva sa stridiga inse vi annu
icke. Dobeueiner forklarar det af honom

upptackta phenomen for en electrisk ur-

laddning af ett galvaniskt par, hvari den
ene kroppen ar solid och den tyngsta af

alia och den andra gasformig och den liit-

taste af alia; likval borer det till en klar

uppfattning af vetenskapen, att man, hel-

dre an att noja sig med en forhastad

och otillracklig forklaring, later erfareu-

heten mogna till en battre.

Dobereiner bar vid forsok med den
sa kallade platinasuboxiden (Arsber. i823

p. 170 och '1821 p. 75) funnit att den absorv
berar vatgas, anda till 20 c. t. pa 100 gran
af suboxiden. Da den sedan kommer i

luften blir den glodande deraf att vatet



forenas med syret till vatten och metal-

lisk platina aterstar. I ctt innesta'ngdt rum,
der syret ar otillrackligt till vatets for-

Jbranning, forenas ofverskottet af vate med
qvafvet till amoniak. Denna suboxid ab-

sorberar deremot hvarken syrgas eller kol-

syregas. Doberewer bar vidare funnil att

svafvelbunden platina, sadan den fas da
en platina-upplosning falles med svafvel-

bunden vatgas, bar den egenskapen att

sonderdela koloxitlgaz pa ett sadant satt,

att gazen fdrvandlas till kolsyregaz och for-

minskar sin volum under det att kol for-

enas med den svafvelbundna platinan. Om
dessa facta bekrafta sig,sa aro de visser-

ligen icke mindre intressanta an vatets

antandning.
Den salunda upptackta formagan bos

en solid kropp, att frambringa foreningar,
hvari den sjelf dels alldeles icke och dels

ganska otydligt deltager, vackte snart de

Jardas uppmarksamhet och Doeeretners
forsok med vatgasens antandning blefvo

inom korrt i alia lander eftergjorda och

tekraftade. Men framfor alia andra ut-

marker sig den undersokning Thenard och
Dulong i Paris harofver anstallt ft

). De
hafva funnit att platina-svampen, sa vill

jag kalla den porosa massa, som aterstar

efter platina-salmiakens glodgning, antan-

der vid atmosferens vanliga temperaturer

vatgas, da denne fatt blanda sig med luf-

ten, raetallen blir deraf forst glodande

*) Annales de Chiraie et de Physique T. XXIII*

p. 44o. T. XXIV. p. 38o.
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och snart derefter tandes gasen om den

tillrackligt starkt tillstrdmmar. Deremot
verkar den icke p& vatgas ensamt, och,
om den ar blandad med syrgas i ett gan-
ska ringa fdrhallande, sa bildas val vatten

och temperaturen upphojes nSgot, men
eld utveeklas ej. Utsattes svampen for

en mycket stark hvit-glddningshetta , sa\

fdrlorar han fdrmSgan att blifva glddande
af vatgasen, man determinerar finds en

la*ngsam fdrening och vattenbildning, utan
att dess temperatur deraf markbart hdjes.
Denna egenskap tillhdr till en del metal-
lens tillstand af en hog grad mekanisk

fdrdelning, men ocksa* en viss beskaffen-

het hos dess yta, som fdrloras genom ut-

sattande for luften. Thenard och Dulong
bafva studerat dessa omstandigheter med
mycken noggranhet. De Iiafva fdrst un-
dersdkt fina tradars fdrhallande. Deras
tr&d hade ~ millimeter {= fo decim.
linie eller ^g^ dec. turn) i diameter och
var vriden ioo hvarf i spiral; Nyss den
ar fardig, bar den ingen verkan pa" en
strom af vatgas vid luftens temperatur,
fdrst sedan man upphettat den till 3oo°
determinerar den vatgasens syrsattning.

GIddgas den deremot flera ganger efter

hvarandra och far afsvalna sa har den vun-
nit sa mj^cket att den vid +• 5o till 6o°

begynner verka pa gasen. Lagger man
nu traden i kail eller varm salpetersjTa ,

aftvattar den derpa med vatten och later

den torrka vid •4-200*, sa" blir den het i

en strom af vatgas och glddgar om stro-

men ar stark. Svafvelsyra och saltsyra
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gora, i concentreradt tillstand, en lika

verkan pa traden, som salpetersyra, men
svagare. Den egenskap traden pa detta

satt fa"tt behailer den blott ett par tim*

mar i fria luften, och omkring 24 tim-

mar i ett tillslutit karl. Karlets beskaf-

fenhet har derpu intet inflytande. Tra-
den forlorar denna formaga pa 5 minuter,
om den fastad vid ett isolerande handtag,
t. ex. af lack, insankes i isoleradt qvicksilf-
ver. En stark strom af torr eller fugtig

atmospherisk luft, syrgas, vatgas eller

kolsyregas , forstorer den pa lika tid. Ka-

li, natron och amoniak berofva traden

icke denna egenskap, de tvenne forstnam-

da atervacka den till och med hos en

trad, som genom den omtalade behand-

lingen flere ganger aterfatt och forlorat den-

na egenskap. Filspan af platina, erhail-

ne med en fii af mellansorten , hafva egen-

skapen att verka pa vatgasstromen omedel-
bart efter sedan de aro affilade, och de

behalla den i bestandigt aftagande en el-

ler par timmar. De Sterfa den genom
lindrig glodgning, eller annu battre ge-
nom behandling med syra och behaila

den sedan i tappt karl flera dagar. Pa-

hlasning af luft forstor denna egenskap,
eliuru mindre hastigt an det sker med tra-

dens. Filas platina under vatten, sa blir

spanen alldeles overksam. Fina blad af

platina (sadana som bokguldsblad) aga,
forst de aro slagna, den egenskapen att

verka vid luftens temperatur, men forlora

den inom nagra minuter. D« ate^fa den

i hog grad om de giodgas i en val be-
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tappta karl, sa beh&lla de denna egenskap
i mer an ^4 timmar ; men om de lemnas

i luften, till dess de forlorat vecken af

hopskjutningen i degeln, sa forlora de den
allddles och aterfa den icke om man &ter

sammanknycklar dem. Platina-svampen
far sannolikt sin egenskap genom syransver-
kan under platina-salmiakens sonderdel-

ning. Dess structur hindrar luftens obe-

hindrade inflytande pa* dess inre delar,
derfore beh&ller den ocksa" sina egenska-

per i flera dagar, ehuru de afven deri ef-

ter nagon tids forlopp upphora. Svam-

pen aterfar dem antingen genom lindrig

uppglodgning eller genom behandling med
salpetersyra. Indrankning med vatten,

eller pablasning af vattenangor , forsvaga
icke dess egenskaper och vat luft bortta-

ger dem icke fortare an torr. Platina~

pulverj erhallit af platina-salmiak blan-

dad med finrifvit koksalt liar samma

egenskap som svampen. Det platina-pul-
ver, som fas da en platina-upplosning
falles med zink, bar dessa egenskaper i en
utmarkt grad och behaller dem envisare

an nagot annat platina-praparat. Palla-

dium, Rhodium och Iridium, behancllade

pa samma satt som platinan,hafva alldeles

samma egenskaper, att vid luftens vanHga
temperatur blifva glodande i en strom af

vatgas. Nickel, erhallen af oxalsyrad nic-

kel som bvannes i slutna ka'rl, deter,mi-
nerar ocksa" vatets forening med sytet
vid luftens vaniiga temperatur, men lang-
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samt och utan att gloda; Defta hade
ocksa Dobereiner redan iakttagit.

Af andra amnen som de forsokte, ver-

kade inga vid luftens vanliga temperatu-
rer, men manga vid hogre varmegrader.
Guld, faldt med zink ur dess upplosning
och torrkadfc vid luftens vanliga tempera-
tur, astadkom vatets forbranning vid

*}- 120°, var guldet forut lindrigt glodgadt
sa. skedde det vid + 55°. Osmium verka-

de vid +4°° a 5o°. Silfver, faldt med
zink och lindrigt glodgadt, verkade vid

+ i5o°. Guld i tunna skifvor verkade

vid 4-280, i guldblad vid 4- 260 °; silfver

i blad yttrade icke nagon ratt tydlig ver-

kan under -f- 35o°, hvarofver, de vid fdr-

soken icke gatt.

Metallerne aro dervid icke de enda

kroppar, som yttra dessa besynnerliga

€genskaper vid hogre varmgrader. Kol,

pimpsten, postlin, glas, bergkristall haf-

va alia den egenskapen att, vid en tempe-
ratur under •+• 35o°, determinera vatgas att

forena sig med syrgas. ^Bland saltartade

kroppar syntes flusspat aga nagon . ehuru

tvifVelaktig verkan. Dervid liar kroppar-
nes figur en tydlig del i verkan , ty da de
ledde vatgas pa stycken af glas med ungefar
lika yta, men den ena delen med afrun-

difde och den andra med skarpa kanter,
sa* gftfvo de sistnamda pa lika ticl dubbelt sa

mycket vatten som de forstnamda. Davy
hade redan for lange sedan iakttagit, att

vatgas och kolbunden vatgas kunde fore-

lias med syrgas lihigsamt utan eld, ehu-

ru vid en hogre temperatur, och ansag

\J
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detta sSsom en egenskap bos gazerne, da\

tlet tydligt liarrorer fran den soiida kropp,
med hvilken de aro i beroring och in-

traffar vid olika lemperatur efter dennes
olikhet. Flytande kroppar synas icke aga
denna formSga, ty qvicksilfver, till och
med kokande , hade efter sex timar

ingen forening dstadkommit emellan vat-

gas och syrgas. Denna egenskap synes
saledes i mer och mindre grad tillhora

alia soiida kroppar, men i de kroppar som
vid luftens vanliga temperatur verka, ar

denna egenskap efter utseende icke materien

tillhorig, emedan man efter ytans olikhet

kan frambringa och borttaga den sa ofta

man behagar, da den deremot, hos dem
som agera vid hdgre varmegrader, icke sy-
nes vara underkastad sSdana forandringar.

De hafva forofrigt funnit att platina-

svampen vid luftens vanliga temperatur
forenar koloxidgaz med syrgas och att i

en blanning af vatgas och qvafoxidgaz
bildas vatten, kolbunden vatgas i maximum
(oljbildande .gaz) blandad med syrgas for-

vandlas deraf fullstandigt i kolsyra och

vatten, men forst vid -f- 3oo°.

De erinra for ofrigt om den egenskap
som atskilliga metaller aga i foljande ord-

ning: jern, koppar, silfver, guld och plati-
na, att, i innestiingd rum vid en viss tem-

peratur, sonderdela amoniak i sina be-

standsdelar, utan att nSgondera af dem
forenas med metallen, hvaraf det ser ut,
som hade metallerne den egenskapen att

Stskilja somliga gazer, sedan de en gSng
aro (grenade, och da jernet har denna
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egenskap i vida hogre grad an platinan,
skulle man kunna gissa att denna egenskap
mera tillhor de electropositivare och dere-

iliot den forra de electronegativare af dem.
For ofrigt yttra de att, af hvad hittiJls ar

foekant om detta phenomen, ingen theorie

derora annu ar mojlig att, uppgora. Man
liar funnit att beqvamaste sattet att for

dessa antandningar Jbereda platina ar att

doppa papper, linne eller homullstyg i en

uppJosning af platina, torka och fdrbranna.

Academiens ledaraot, Hr. G. Collin har re-

dan forfardigat s&dana vatgas lampor , som
tandas af platina-papper, med den storsta

latthet. i—. Dobereiner njtjar tilldylikaen
fin platinatrad, vriden i spiral och dop-
pad i en grot af platina-salmiak, som se-

dan torrkas och glodgas, hvarefter denna

rorformiga platinasvamp fastes pa vat-

gasrorets oppning. Erfarenheten skall ut-

visa huruvida icke platinans obestandig-
het i tandningsformagan, gor den gam la

electriska vatgas-lampan till en verklig for-

Liittring af platina-lampan. t

Wohler °) har funnit att cyangas
Handad med syrgas icke forenas af platina-

svampen vid luftens vanliga temperatur,
men later man en strom af cyangasen ut-

blasas pa en nagot upphettad platina-svamp,
sa hegynner den gloda och fortfar, sa\

lange denna strom varar. I den formo-

*) Dr. Wohler, som for det narvarande arbe-
tar i mitt Laboratorium

,
har der anstallt

dessa forsok, hvilka icke forut aro i nagon
annan skrift bekantgjorda.
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dan att platinan skulle iiga samma cgen-

skap att disponera afven solida briinnbara

kroppar till forening med syrgas, som
lion yttrar pa de gasformiga, och att i

allmanhet storre delen af sa kallade pyro-

pborer skulle barleda sin latta antandligbet
fran en intim blandning af tvenne krop-

par af olika antandligbet, der den mindre

antandliga determinerade den brannba-

rare att fatta eld vid en temperalur, som
vore otillracklig att tanda den for sig sjelf,

blandade han ganska intim t korkfilspan
med platinasalmiak ocb upphettade blan-

ningen i distillations-karl till full sonder-

delning. Den koliga massan uttagen tan-

de sig icke i luften, men vid en ganska

lindrig nppbettning, som icke verkade det

minsta pa kork-kolet ensamt ocb som var

langt under glocibetta , tande den sig och
foi brann, med mer haftighet an kol van-

ligen brinner i luften, till dess att endast

metallisk platina aterstod.*— Cooper i Eng-
land bade uppgifvit att man, da en upp-
losning af platina kokas med vinsyra,far
en fallning af metallisk platina, som skulle

bafva den besynnerliga egenskapen att upp-
hettad glimma for ett ogonblick , ocb an-

dra sin morka farg till metallisk. Woh-
ler eftergjorde detta forsok och fann att

fallningen var en intim Manning af pla-
tina ocb kol, lika latt antandlig som den

foregaende. Antimon ocb kol, af vinsy-
rad ammoniak-antimondecomponeradi torr

destillation, gaf en afven sa latt antand-

lig massa som den foregaende; pa"
lika satt

d& ban fallde tillsamman kopparoxid och
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blyoxid och reducerade blanningen med
viitgas, erholls en poros metallmassa som
med latthet tande sig och fortfor att brin-

na. En Manning af korkkol och spansk-

gront i vatgas glodgad, befanns efter af-

kylning annu antandligare an platina-ko-
let. Det ar mojligt att, vid dessa tillfal-

len, sma" men obekanta omstandigheter
aro medverkande och att med deras iakt-

tagande blanningar skulle kunna erhallas,

som tandas vid luftens vanliga tempefa-
tur, och att de pyrophorer af uranbundna
metaller Hr. Arfvedson beskref i K. Acad.

Handl. 1822, harleda sin lattantdndlig-
bet fran en dylik anJedning. Wohlers
forsok synas sprida ljus 6'fver de pyro-

phorer man sa ofta 6'msom fatt och icke

fatt af vinsyrade metallsalter och afcyanme-
taller, i synnerhet blyforeningarna, hvilka

alltid aro ytterst latt antandliga och stun-

dom tandas, utan att utifran uppvarmas,
da" man uttager dem ur det karl hvarest

de blifvit bildade. Det anforda galler lik-

val icke for sadana pyrophorer som en-

dast tanda sig i fugtig luft pa bekostnad

af vaUen, till ex. den af alun och den af

vinsyradt antimon-kali med kol.

Sam* Mitscherlich har fortsatt sina vigti-
maH" ga undersokningar 6'fver sammansattnin-

gen S

n

fiir-gens forhallande till kristallformen *). H*B
haiiandejiar dervid samlat nya be vis for den sats

""att en och samma kropp kan kristallisera

pa

*) Annates de Chimie et de Physique T.XXIV
p. 269.
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pa.tva olika salt, hvilka *)*icke efter kri-staiifoi-

stallisationslagarna kunna till samma meu-

grundform reduceras, ett factum som ar

alldeles motsatsen af Hauys grundregel
for dess mineralogiska hufvud-caracter af

kristallformen. Svafvel ar ettafde vaekraT

ste bevisen harfor. Sadant det traffas

kristailiseradt i natureu och s&dant det fas

ur dess upplosning i svafvelbundet kol

eller i odistilleradt chlorsvafvel, som man
ofverlemnar at en langsam afdunstning; ar

dess grundform en octaeder med rhom-
bisk basis , alldeles sa som Hauy bestamt

den. Men de svafvelkristaller, som bij-

das i smalt och langsamt kallnande svaf-

vel, hafva till grundform en sned prisma
med rhombisk basis **). Dessa sistnamnda

kristaller presentera dels vanliga hemitro-

pier, alldeles lika med amphiholens ocb

andra kroppars, som hafva till kristailfonix

en sned prisma med rhombisk basis, dels

ett ganska ovanligt slag deraf, hittills en-

dast funnit hos svaflet och som synes be-

stk deri att kristallen, i stalle for ett halft,

hvarfs omvridning, blifvit valid endast

ett fjerdedels hvarf. *-* Phosphor sy-
•

*) Jf. Arsber, 1822. p. 61.

**) Ett annat satt att erhalla svaflet i pris-
matiska kristaller har Doberetnkr uppgif-
vit. Man raattar vattenfri alkohol inejl

svafvelsyrlighetsgaz och upploser iod deri,
samt staller blandningen i solskenet Der-
under kristalliseras svafvel i half turn lan-

ga prismatiska kristaller. Bitgciners Repert.
fur die Pharmacie. B. i5. d: 4 ! 9-

A'. V. A. Arsb. i8a3, O
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pho«- nes icke lika benagen till en sadan tv&-

jSisTaU-faldig kristallform. Mitscherlich liar er-

form, hallit den i form af stora reguliera do-

decaedrar, da* ban, i den vid luftens vanli-

ga varmegrad liquida foreningen af phos-

phor och svafvel, med tillhjeJp af varme

upploste mer phosphor, som under lang-
sam afsvalning afsatte sig i kristaller. Mit-

scherlich har for 6'frigt gjort den, lika ovan-

tade som vigtiga och till sina foljder for

det narvarande oberakneliga, upptackt att

irystalliserade kroppar, hvars grundform
ej horer till det reguliera systemet, utvidgas
af varmet olika efter olika diagonaler af

kristallerna och att saledes vinklarnas stor-

lek varierar med temperaturen, ehuru den-

na variation ar liten. Afdeforsok ban ge-
mensamt med Fresnel, harofver anstallt,

synes det folja,
att denna forandring af-

ven markes pa dessa kristallers forhai-

lande i polariseradt ljus. Deremot utvid-

gas kristaller af det reguliera systemet efter

alia diagonaler lika *).

Vattnets Ett i hoggrad markvardigt phenomen,
h
t£hrt som *°r *°ke manga *r sedan af Rumford

'

upptacktes, ar detundantag vattnet gor fran

andra kroppars forhallande till varmet,
att det under afkylning sammandrager

sig till en viss grad ofver fryspunkten,
bvarefter det ater utvidgar sig sa att det,

just dk det begynner frysa, bar samma
volum som vid -f io°. Hvilken rfatur-

nddvandighet, som forordsakar ett sadant

")
Enskildt mecldeladt af Hr, Professor Mit-
ICUE&LIGn.
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undantag, kunna vi icke inse, men det

se vi, att, vore ej
detla undantag, sa" skul-

le> i de temperarade och kailare zonerna

af.jorden, den organiska naturen forgas
under vintern, deraf att vatlnet i sjoar och

floder skulle stelna pa en gAng fran ytan
till boltnen, liksom smalt bly eller smalt

svafvel; i stallet att nu, sedan det en gang
blifvit afkyidt till sin storsla tathet, kan

endasj; ytan afkyias hogre; emedan deii

sasom lattare blir liggande ofvanpa och
Vattiiet leder varmTt nedat ytterst trogt.

Deremot behaller vattnet under alia gra-
der af afkylning till o° samma tilltagan-
de' stralbrytning, som om det tinder af-

kylningeh blefve bestandigt tatare* Deii

tem.peratur, . iivarvid vatlnets tathet ar

storst , ar for mSnga omstandigheters
skuld af mycken vigt att kanna, och ett

stort antal forsok hafva blifvit derofvef

anstalda i alia lander, med resultat som
inom nagra fa grader instamma, ineii

som dock lemnat en osakerhet om det

ratta tatet, inom allt for stora gransor.
En undersokning 6'fver detta iimne har

af Prof. Hallstrom i Abo, blifvit Acade~
mien meddelad tt

), i hvilken Hallstrom
icke allenast examinerat alia fore honorii

gjorda forsok, hvaribland afven ett aldre

af honom sjelf, 'titan ocksa genom nya
forsok och anvandandet af en for dylika

forskningar vigtig och nyligen af de La-
place paTunnen beraknings-method, pro-
babilitets-calculen , bestamt griinsen af alia

*) K. V. Acad. Haii'dl. i8^3. H. II. p. i$4<
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de omstandigbeter, som Itunna foranleda

mindre noggranbet i utslaget, sa nara, att

resultatet af bans undersokning troligen
kommer sanningen det narmasle man kan

hoppas. Denna temperatur bar han fun-

nit vara +• 4°-io pa Celsti eller centesi-

malscalan. Han liar derjemte gifvit en
tabell pa vattnets egentliga vigt vid alia

thermometer-grader fran o° till +3o°. —-

Academiens forenade mathematiska, pby-
siska och chemiska classer hafva funnit

detta arbete sa vigtigt, att de beldnat det

med de arliga LiNDEOMska ocb FERNERska

prisen forenade
Pattmett Vattnets kristallform, sa ofta obser-

/6/vL'verad och sa svar att till full vissbet be-

stamma, bar blifvit af Smithson examine-

rad pa bagel, som presenterat val utkri-

stalliserade delar °). Han fann den vara

en dubbel sexsidig pyramid, likt berg-

Irystallens ocb det svafvclsyrade talits

iristallform , ocb ban anger vinkeln vid

bada pyramidernes forening till ungefar
8o°. En af pyramiderna bar spetsen af-

skuren, en omstandighet som synes ut-

visa att vattnets kristaller bora blifva

electriska af varme-forandring, emedan
Hauy funnit, bos alia kristaller som fa ele-

ctriska poler af uppvarmning, att bada

andarnas tillspetsning icke ar symmetrisk.
Under- Bischof bar beskrifvit undersoknin-

tfgaz? gen af sadana gasblandningar som innehai-
iiand-

ja yatgas, syrsattkolgas, samt vatets tven-

*) Annals of Philosophy N.S. Maj l8a3. p. Mo.
Jfr. Arsber. 182 3. p. 65*
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ne kolbindnings grader, i afsigt alt finna

en method, alt, af den qvantitet syrgas en

gifVen volum af gasblandningen till for-

Lranning behofver och af den volum kol-

syregas som erhalles, kunna bedomma de
relativa qvantiteter af dessa gaser, som
kunna vara sammanblandade. Resultatet

har utvisat att i) forbrannings-forsoket
ensamt ar tillrackligt att finna samman-

sattningen, om gasen varit blandad aftva

gaser, t. ex. vatgas och koloxidgas, vatgas
och kolbunden vatgas i minimum, koloxid-

gaz och oljbildande gaz, eller af de bada
kolbundna viitgaserna ; men tillkommer

en tredje, sa kan resultatet ej med nagon
sakerhet beraknas, emedan tvenne olika

blandningar kunna frambringa samma re-

sultat. 2) i sednare fallet maste .man
undersoka om oljbildande gas ar narvaran-
de och i det fallet, efter gifna foreskrif-

ter, bestamma dess mangd med chlor.

Harigenom blir alternativet bestiimdt.

3) Innehaller gasen en blandning af alia

4, s& afskiljes den oljbilldade gazen forst

med chlor och sedan afbrannes atersto-

den i vatgas eudiometern. Af jemnforelsen
emellan gasens eg. vigt och forbrannings-
forsokets resultat far man mindre sakra

ntslag.
—- Bisschofs afhandling saknar icke

intresse, men man kan anmarka att han
dervid anvandt mera invecklade algebra-
iska berakningar , an amnet fordrar, hvar-
omman latt ofvertygas, dk man jemfor bans

rakningar med de enkla detaljerna af Hen-
kys forsok ofver de genom sterrkols son-

derdelning erhallna gasblandningar, hvaraf

resultaten aro anforde i arsber. 1823 , p. 64.
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tyrga* Schubleu *) , liar anstallt en series

sorption^
forsok ofver jordarters, sardeles de, som

af vat utgora Sker oeh angsmark, formaga att

iord '- absorbera syre ur luften, hvilken maa
sedan lange tillbaka kanner af v. Hum-*

boldts forsok. Han fann dS,att de i torr

form alldeles sakna denna formaga, men
att de genomdrankta med vatten i raer

eller mindre man uppsopo syre ur luften.

Mull och sadan joru som var rik derpa.

uppsop mest, men det upptagna syret an-*

vandes till forandringar af de organiska

lemningar, livaraf mullen bestir, Leror

margelleror, fin kolsyrad kalk (Bleke)
samt artificiel magnesia alba, absorberade

nara sa myeket som de foregaende, men
den gas de upptagit blef ej chemiskt bun-*

den, utan forlorades under torrkningen
med vattnet, I samma mon som dessa

jordarter visa stor formaga, att absorbera

syre ur luften, bafva de ock formagan att

i fugtig luft condensera vattnet derur, och

pa denna dubbla formaga beror formodli-*

gen deras olika kraft att befordra ve-

getation, Foljande tabell visar resultatet

af hans forsok.

*) Neues Journal fiir Gheniie und Physik N*

it, & 8. s. 141.
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det ainne, hvarigenom atm. luften hi*f-
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vudsakligast verkar
pa* vexterna, sa tyo

kerman sig hari finna en ledtr^d till ,<iet

satt, hvaraf naturen betjenar sig, for att

satta detta verksamma element i beroring
med vexternas rotter, sorn upphemta de

huiVudsakligaste raamnena for vexternes

utbildning.
Satt att Strontianjord och Barytjord likna
at

Barrt ^WlUMMta till egenskaper sa mycket, att,

jordoch da de tiUsamman forekomma, det liittills

«^W.varit omojligt att skilja dera at med full

precision, och att det ofta varit svart nog
att upptacka den enas inblandning i den
andra. Brande uppgaf att falla deras loa-

ning i saltsyra med glauberssalt, sila och

profva det genomgaende med kolsyradt
natron , som faller kolsyrad strontianjord ,

i fall denna jord varit blandad med ba-

ryt. Smithson har sedan foreslagit ett an-

nat satt: man loser jorden i saltsyra och

afdunstar en droppa af den concentrerade

solution pa en glasskifva, da strontiansal-

tets prismer eller nalar liitt skiljas fran

barytsaltets riitvinkliga eller sexsidiga laf-

lor *). Afven recommenderar ban att smiil*

ta det mineral , som man misstanker for

en stron Liauhalt, med saltsyrad baryt,
losa i alkohol och branna den kokande

upplosningen, da lugens roda farg rojer

strontanjordem Jug har funuit en amian

method, som biittre uppfyller andamalet

uch som temligen val passar att qvan-
'ti tali ft

atskillja dessa jordarter **). Den be-

*) Annals of philosophy N. S. Maj 1823. p. 35<v

**) K. Vet. Acad. Handl. iSi3 sedn. H.p.342.
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st3r deri, att, sedan jorden ar upplost i

saltsyra och ofverskott af syra aflagsnadt,
tillsatter man kiselhaltig fluspatsyra, som
med barytjorden faller sig inom fa"

ogonblick, till ett i vatten nastan olosligt

salt, da" deremot strontian jorden i denna

forening ger ett salt som forst efter afdunst-

ning till twin syrups stadga begynner an-

skjuta. Bada salterna sonderdelas med svaf-

velsyra, for att aflagsnaflusspatssyraoch ki-

kiseljord och vagas sasom svafvelsyrade.

Barytsaltets loslighet ar sa ringa, att det fel

som i detta prof deraf uppkommer, kan

alldeles forsummas.
Serturner trodde sig hafva sonder- S/ror

delat saltsyradt natron (chlorbundet na-£**^
trium) , da ban distillerade det med vat- loga.

tenfri svafvelsyra och ansag sSsom ett be- p^^f*
vis pa de aldre asigternes rigtighet > att till salt-

han dervid erball it saltsyregaz *)• Ehu- J^dcr-
ru ett dylikt utslag ar lika stridigt delning.

med den aldre, som med den nyare asig-

ten, trodde afven Lampaditjs °?) att salt-

syradt silfver, sonderdeladt med kolpulf-
ver, gaf en blandning af kolsyregas och salt-

syregas, och att saledes tvisten om salt-

syrans natur slutats till den aldre theori-

ens bekraftelse. Repeterade forsok hafva

likval adagalagt att det icke sa* forhaller

sig. C. G. Gmelin ***) liar visat att kok-

saltet icke sonderdelas af den vattenfria

*) Gilberts Annalcn der Physik 13. 12, s. 109,

**) Pa anf. 81alien B. i3. sid.

***) Neues Journal fiir Chcmie und Physik
N. R. B. 7. s. 437.
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svafvelsyran , om icke vid en sa hog tem-

peratur att en blandning af chlor och svaf-

velsyrlighet utvecklas. Rorande det salt-

syrade silfrets decomposition af kol, ar
det redan af aldre forsok bekant, att den,
utan narvaro af fugtighet eller vatehaltiga
airmen, icke ager rum. Faraday's in-

teressanta forsok *} hafva dess utom till—

rackligt adagalaggt, att pa denna vag in-

tet for den aldre theorien gynnande re-
sultat star att vinna.

Xod. lod, som hittills traffats endast i n3-

gra cryptogamiska hafsvexters aska, och
som man fafangt sokt i hafvets vatten ,

berattas vara funnit af Fuchs i det sten-

salt, som brytes vid Hall i Tyrolen **).
Detta salt uppioses i vatten och omkristal-

liseras, hvarvid iodbundet natrium (hvad
jag forut kallat iodsyradt natron) stannar
i moderluten , som dessutom hufvudsakii-

gen innehaller saltsyrad talkjord.
Baup har visat att, da iod loses i iod-

bundet kalium eller natrium , forut upplo-
ste i vatten, sker det i ett bestamdt for-

hallande, hvarvid foreningen upptager en

gang till sa mycket iod, som den forut inne-

holl ***). Ju mera vatten denna losning

innehaller, ju langsammare sker foreningen,
men den siutar alltid med att upptaga sin

fulla halt af iod. Om iodbundet kalium

uppioses i lika vigt vatten och iod sedan

tillsattes , sa upptager det dubbelt sa myc-

*) Arsber. 1822. p. 89.

**) Bucuwers Repertorium B. XIV. p. 276,

***) Pa anf. stalle p. 4 I7 »
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ket iod som det forut inneholl. Losningeu
ar svart eller svartbl3, har m-ctaliisk glans
och ar vid genomseende i tunna kanter

morkrod; den kan utan sdnderdelning ut-

spadas med annu if d. vatten; men ut-

spades. den derutofver, s3 afskiljer sig iod

i kristalliniska blad , och i losningeu
aterstar den forra foreningen, KI 4

. Den
som sonderdelades var KI 5

, proportionel
mot superoxide!! af kalium. Till och
med iodhundet vate (hydriodsyra) har

den formagan att , genom lipplosande
af mera iod, eller genom syrsattning af

dessvate pa luftens bekostnad, fdrvandlas

fran HaI till HI, Miittas denna forening:
med en basis, t. ex. kali sa uppkommer
KI4

*, Man har begynt i lakarevetenska-

pen foredraga dessa hdgre iodhindnings-

grader sasom lakemedel, och man tror sig
i synnerhet hafva funnit verksam en upp-
losning af 2. d, iodhundet kalium och ju

d, iod, tillsamman loste i 4 d, vatten och
sedan utspadde med a3 d. vatten,

Det ar bekant att starkelse ar det

kansligaste reagens for iod, Vid de till-

fallen da iod skall sokas i en fargad eller

oklar vatska, foreslSr Baup att, i ett glas
af ringa diameter, nara ofver vatskans yta
upphanga en sticka eller ett papper 6fver-

draget med starkelse. Sedan man tillsatt

salpettersyra till vatskan, lemnas den &t

sig sjelf och efter ett par timmar finner

man starkelsen fargad, afven i kdld, om
vatskan innehallit ocksa blott en milliondel
iodhundet kalium eller natrium.



Baup har vidare visat, att iodbundefc
kalium (KP) anskjuter i kuber *) i ratt-

vinkliga ^si^iga prismer, i octaedrar el-

ler ock i trappformiga trattar, former
som alia tillhora chlorbundet kalium (salt-

syradt kali). 100 d. vatteri losa, vid

!4r i2,°5, 336 och vid + i6°, i\i
delar

deraf. En i kokning mattad losning hol-

ler, pa ioo d. vatten, 221 d. salt och ko-
kar forst vid + 120°. 1 d. af denna for-

ening loses vid + I2°5 af 5£ d. spiri-
tus, hvars e. vigt ar o.85, men behofver

3p a 4° d. vattenfri alkohol. Varm spi-
ritus loser mer an kail och under afsval-

ning anskjuter saltet i nalar — Det deli-

qvescerar vid + 12 , da Saussures hygro-
meter visar 85°. Vid losning i vat-

ten kyler det starkt. Starkelse bltr till

klister i en stark upplosning deraf. En
Utspadd losning verkar ej derpa. Atskil-

ligt slags papper fargas rodt af delta salt,

det synes varit s&dant, till hvilket pap-
persmassan varit blekt medelst chlor.

Surt iodsyradt kali (eller, efter den

hypothes ihvilken iod vore ensuperoxid,
surt syrsatt iodsyrat kali) har bjifvit be-

skrifvit af Serullas •*). Han fick det

da" en fdrening af chlor och iod , erhallen

genom den forres absorption af den sednare,

upplostes i alkohol, och losningen forsattes

med caustikt kali, likval sa" att icke hela sy-
rehalten mattades. Dervid uppkommer en

*) Pa anf. stalle p. 4o9»

**) Annates de Chimie & de Physique T. XXIL
p. 180.
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falJningaf saltsyradt kali, och surt iodsy-
radt kali, samt litet af den forening som af

iod bildas med oljbildande gas. Genom upp-
losning i kokhett vatten kan det sura iod-

syrade saltet fas kristalliseradt och rent.

Det kristalliserar i ratvinkliga 4"sidiga pris-
mer med pyramidalisk tillspetsning, eller i

stympade pyramider med rectangular basis.

Smakar surt , rodnar lackmuspapperet utan

att blcka det och detonerar svagt pa glo-
dande kol. Natron ger intet motsvarande
surt salt.

Om den spirituosa vatska , hvarur det

anforda saltet fallt sig, afdunstas, sa ari-

skjuta derur citrongula kristaller som aro

en forening af iod med kol och vate.

Den kan ock erhallas da en ldsning af iod i

alkohol, Wandas med en losning af cau-

stikt kali i alhohol *). Dessa kristaller

utgoras af glansande fjall,
de'hafva en aro-

matisk , saffranslik lukt, iiro dubbelt sa*

tunga som vatten, och losas hvarken af

vatten, syror eller alkalier. Af ether och

alkohol upplosas de och losningen smakar
sott. Vid +100 sublimeras de utan att

sonderdelas, vid 120 smalta de och son-

derdelas, med lemning af kol. Det ar

samma forening, som erhalles da en upp-
losning af iod i alhohol behandlas med
kalium/Den sonderdelas afchlor. Serullas

fann den sammansatt af en atom iod, 2

at. kol och 4 att vale, d. a. af en at.

iod med 2 at. oljbildande gas, alldeles sa

som Faraday forut funnit *
}. Yid dessa

*) P£ anf. stalle p. 11$,

*•) Jfr. foreg. Arsben p.
82.
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fdrsok fann Serult.as, att, om forenin*

gen iir fullt torr, bildas jemte de vanliga

producterna , sallsyregas och chlorbundet
iod, ett hvitt, smorjigt arane, olosligt i

vatten , men losjigt i alkohol och ether*
livilket ban

ej
narmare undersokte.

Samraa kristalliserade arane har blifvit

frambragt af Ferrari och Frisiani , *) samt

analyseradt af Taddei, som trodde sig
filma att det icke inneholle vate.

Flus- Jag har undersokt flusspatssyran och
sP
ran!

y" dess foreningar, som hittills icke blifvit

med den noggranhet studerade som de for-

tjent. Thenard och Gay-Lussac larde oss

kanna denna syra i sin renhet, samt nagra
af dess foreningar; ett vigtigare forema,i

drog likval den tiden deras uppmarksam-
bet till ett fait, som lofvade en rikare

skord. Jag bar forst undersokt denna sy-
ras foreningar med saltbaser *°), och der-

vid funnit > att den har en sa stor bena-

genhet till bildande af dubbelsalter, att

man, endast genom den rena syrans matt-

ning med en ren basis, kan vara sakerpa
det sokta saltets egenskaper. Denna syra

ger i allmanhet losliga Salter; med alka-

lierne ger den sura Salter, som innehalla

tva ganger sa mycket syra , som de neu-

trala, hvilka smaka skarpt snrt och frata

flas.

De neutrala salterne •

reagcra for al-

ali. De kristalisera i kuber och octae-

drar, all.deles sasom de motsvarande fore-

-—
,

*) Journal of Silence, Litterature ;.& B. i5.

p. 3 76.
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ningarna med chlor och iod, med hvilka de

sSledes aro isomorpha. Foreningarna med
de alkaliska jordarterna aro icke alldeles

oldsliga i vatten, men ganska svarlosta , och

flusspatssyrad kalk synes vara nastan olos-

lig. Flusspatssyrad ytterjord ar oloslig, be-

rylljords, lerjords och zirkonjords-saltenia
aro lattlosta i vatten, tvart emot hvad
man hitlills derom uppgifvit. Med metal-

lerna ger flusspatssyran i allmanhet losli-

ga salter, utom nied kopparoxidul, blyoxid
och med ceroxiderna. Med zinkoxid , man-

ganoxidul , jernoxidul, nickeloxid , kobolt-

oxid, cadmiumoxid, kopparoxid, qvick-
silfveroxid ger den troglosta salter , $ork

behofva ofverskott af syra, for att fas i nS-

gorlunda concentrerad upplosning. Dei as

xieutrala salter, sonderdelas af vatten i

basiska och sura losningar, men ur dessa

anskjuta alltid de neutrala. I de basiska

salterna ar basen fordubblad, foljagtligen
ar syran jemt fordubblad i den sura upp-
losningen. Med manganoxid , jernoxid,
chromoxiderna, antimonoxid, tennoxidul,

tennoxid, silfveroxid och platinaoxid ger
den losliga salter.

Dessa salter kunna sig emellan p&
manga salt forenas. Flusspatssyrad lerjord
forenas med de flusspatssyrade alkalierna

till dels olosliga, dels ganska svarlosta

foreningar, hvari alkalit och jorden upp-
taga lika qvantum, syra. Dubbelsaltet med
natron finnes natift under namn af chryo-
lith. Af atskilliga metallsalter bar jag
med lerjordssaltet erhallit kristalliserade

dubbelsalter. Flusspatssyrad chromoxid och
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flusspatssyrad jernoxid forhalla sig i detta

hanseende alldelcs s&som den med dem iso-

morpha lerjordens fluat. Jag liar dessutom
funnitattde flusspatssyrade alkalierne gif-
va dubbelsalter med jernoxidul, mangan-
oxidul, zink-, nickel-, kobolt-, koppar-, an-

timon-, uran- och platinaoxiderna. Med
flera har jag ej forsokt dem. Flusspatssyran
bar den ganska markvardiga egenskapen
att forenas med electronegativa oxider.

Alia oxider som p& nagot satt kunna spe-
la rolen af en svag syra, forenas med be-

garlighet med flusspatssyran, t. ex. kisel-

jord, titansyra, tantalsyra, antimonsyra,

wolframsyra , molybdensyra, boraxsyra,

svafvelsyrlighet, svaflets fdrsta syra och

flera, forena sig dels med flusspatssyran di-

recte och dels med flusspatssyra och ett

annat flusspatssyradt salt , och gifva

dubbelsalter, hvari den svagare syran ar

en af baserna, och ett alkali, en jord el-

ler en metalloxid den andra basen. Af
dessa kande vi hittills blott foreningarna
af flusspatssyra med kiseljord och med bo-

raxsyra, som isolerade stodo lika undantag
fran vanliga forhallanden. Dessa sura dub-

belsalter forhalla sig alldeles sasom om

flusspatssyrans radical vore likartad med

saltsyrans, och som vore dessa forenin-

gar med electronegativa oxider ett slags

syror i hvilka oxidens radical, forenad

med fluor, bildade en syra, capabel att

forenas med de electropositiva metallernas

forening med fluor, sSsom en basis, s&ledes

fullkomligt annalogt med syrets och med
svaf-
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syaflets foreningsserier. Men ar yal dea-
na asigt rigtigare an den, hvari dessa fore-

jungar betraktas sasom dubbelsalter? Jag
lioppas att framdeles kunna svara derpa.

«—.

Jag bar, intill dess att fragan kan afgoras,
betraktat dessa foreuingar sasom dubbel-
Salter och flusspatssyran sasom en syra sam-
mansatt af en atom af en supponerad ra-

dical med 2 atomer syre. Den mattuings-

capacitet jag af aldre forsok harofver fun-

nit for flusspatssyran, namligen 72.71 ,

har jag, vid en fornyad och annu sorgial-

ligare undersokning, funnit vara 7^*72*
Jag har, idennativa flusspat, som anvan-
des till mina aldre forsok, funnit omkring §
procent phosphorsyrad kalk och phosphor-
syrad manganoxidul, af hvilken sistnam-

da delta mineral sa ofta har en fargskift-

ning i violett. Vid de sednare forsoken,
anstalda pa en med yttersta omsorg be-

redd kiselfri flusspat, g&fvo 100 d» deraf

175 d. gips, hvaraf foljer att flusspat be«*

star af.

Kalk 72. 6775*— 266

Syra 27. 322.5 — 100.

flusspatssyrans atom vager saledes 267.67
d. a. 7.36 mindre an jag forut funnit.

Den kiselhaltiga flusspatssyran bestar

af 100 d. flusspatssyra och 145,76 d. kisel-

jord , hvilka bada halla lika quantitet sy-
re. Detta hojer halten af syre i kiseljor-
den fran 5o. 3 procent, sasom jag fdrut

funnit den, tili 5i. 98 ; den fulla ofver-

enstammelse som, vid berakning af mine-

ralanalyser, synts bekrafta det gamla talet

K. V. A. Arsb. f&& 7
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5o.3 , skulle synas minska sannolikhctcn

af det nya, men jag bar af ioo d. silicium,

forvandladt till kiseljord, erhallit 108 d.

kiseljord, som ger 5i,gz procent syre.
Dessa bada kroppars matlningscapaeitet
kan s&ledes genom dessa forsok anses va-

ra bragt det ratca talet betydligt narma-
re. Den kiselhaltiga flusspatssyran, eller

rattare den gasformiga flusspatssyrade ki-

seljorden, absorberas ej af kolsyradt alkali

om det ar torrt,och icke af bicarbonater,

oaktadt det krisslallvatten de irniehalla ;

deremot uppsupes det af fint pulverisera-
de torra flusspatssyrade alkalier. Den son-

derdelas, som bekant ar, af vatten och
afsatter \ af den kiseljord den forut in-

neholl, i bvars stalle en motsvarande

quantitet vatten ingar dermed i chemisk

forening. Den afskiljda kiseljorden iir i

detta tillstand mycket loslig i vatten,

derigenom blir den liquida syra, som ge-
nom tvattning derur utdrages, kiselhaltiga-

re; men den concentrerade sura vatskan

som forst afskiljes ur den fallda, gelatino-
sa jorden, hSller jemt den anforda quan-
titeten. Den forenar sig med alia baser

till Salter, hvarvid basen utjagar vattnet

och en forening uppkommer hvari flus-

spatssyran h&ller 3 och kiseljorden 2

ganger den tillsatta basens syre, och dk

foreningen betraktas sasom dubbelsalt, be-

stir detta af ett neutralt fluat af den star-

kare basen och af flusspatssyrad kiseljord i

det forhSllande, att kiseljorden npptager
2 gr. sa mycket flusspatssyra som den star-

kare basen, och att foljagtligen genom ki-



seljordens afskiljande: en 3 (Jul)bcl quan-
titet at' den starkare basens fluat kan ei-

hallas. I de chemiska Tabellerna har jag
redan s& framstallt dessa foreningars sam-

mansattniug, ehurn de aldre forsok, hvar*

pa de der gifna Cormier grundades, icke

hade pa langt liar den tillforlitlighet och

utforlighet, som de jag sederrnera anstallt.

Den flusspatssyrade kiseljorden ger med ka-

li , natron och lithion svarlosta dubbel-

Salter, som smaka likt cremor tartart,

smalta i eld, komma i kokning och af-

gifva mer eller mindre fullkomligt sin

flusspatssyrade kiseJjord. De h&Ua intet vat-

ten. Med amoniak fas ett lattlost kristal-

liserande salt. Med baryt ett ganska svar-

lost. Med strontianjord, kalkjord och

ytterjord kristailiserande Salter, som dock
behofva ofverskott pa syra for att upplo-
sas. Med alia andra baser, med hvilka

jag forenat den, ger den ldsliga , och med
de fiesta kristailiserande, Salter, som losas

i vatten ntan syra i ofverskott. De kun-
na naturligtvis icke bar sarskildt beskrif-

vas. Om flusspatssyradt kiselkali eller ki-

selnatron upphettas i ett glasror med ka-

lium, sa uppkommer en svag detonation

och massan blir morkbrun, alldeles lik

den Thenaud och Gay-Lussac erhollo, da
kalium upphettades i gasformfg flusspatssy-
rad kiseljord. Uttages denna bruna mas-

sa, sa forandras den icke i luften ; lagges
den i vatten sa" uppkommer i borjan en

haftig frasning, som snart upphor. Vat-
skan blir alkalisk och ett brunt pulver
blir olost, som icke mer forandras i vat-
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SiKcium.ten eller pa vala viigen af alkalier, syvor
till och med kungsvatten, eller under vissa

vilkor for sig sjelf i glodning. Om det

val utlakas med vattcn, sa kan man der-

ur ieke erhalla minsta spSr af flusspatssyra,
hvarken i branning eller vid annaa he-

handling. Delta pulver ar silicium. Det
ar oftast orenadt af litet kiseljord, som »

efter foregangen langsamt skeende upp*-

liettning till glodning, med concentrerad

flusspatssyra kan utdragas. Foreglodgningen
loses det af syran med vatgas-utveckling.
Det ger intet metalliskt strek, leder

ej EE och

ar sa likt uran i det tillstand,den fas vid re*

dution af uranoxid med vatgas, att man

pa utseendet ej kan skilja dem at. Silici*

um glodgadt med salpeter, eller chlorsy-
radt kali kasladt derpa under glodning,
hehaller sig oforandradt, men blandas det

med kolsyradt kali och upphettas till bqr*-

jande glodning, sa detonerar det, syrsatt

kolgas utvecklas och massan svartnar af

kol som reduceras och som, med tillsatls

af litet salpeter, i ogonhlicket bortbrannes.

Den frappanta anomalien att silicium icke

forbrinner i syrgas eller pa bekostnad af

de mest oxiderande media, salpetersyradt
och chlorsyradt kali, men reducerar ko«-

]et i kolsyradt kali, ar i forsta ogonblic-
Icet forvanande; men det ar uppenj>art
att silicium ensamt bar en vid vanliga

temperaturer hvilande frandskap till syret,
och att det ar alkalits narvaro, som de-

terminerar den; men da alkalit ar foref-

xiadt med en starkare syra , sasom salpe-

tersyran, kan det
ej verka sSsom alkali,
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och det ar saiedes forst i dess forening
med den svagare kolsyran som delta ager
rum. Dct ar dock i alia hanseenden ratt

besynnerligt att t. ex. en massa silicium,

som glodgas med salpeter, icke forandras ,

men om elt stycke torrt kolsyradt kali el-

ler natron inlagges derp&, sa sker deto-

nation pa kolsyrans bekostnad midt i sal-

petern, som sedan sonderdelas af det fri-

blefna kolet.

Silicium brinner i syrgas, om det nyss
beredt, utan foregangen upphettning i luf-

ten, lindrigt upphettas i syrgas. Forbran-

ningen sker ofullkomligt. AfVenisvafvelgas
brinner det vid en bog temperatur. Det
brinner a fveil i cblor och ger en farglos,

vokande, flygtig valska. .'

WomER bar fortsatt sina interessan- Cyan^

ta undersokningar af cyansyran. Han har syra*

funnit att cyaesyradt kali lattast erhalles

da lika delar fatisceradt blodlutssalt (dub-
belcyanuren af jern och kaliurn) ocb man-

gansuperoxid noga blandas ocb upphet-
tas *) till svag glodgning. Vid starkare

betta erhaller man mindre. Den afsvalade

massan utkokas med spiritus af 0.86 e. v.

Det efter alkobolns afsvalning kristallise-

rade saltet kan sraaitas utan att sonder-

delas. KaliuiD upploses deri ganska stilla

och massan forvandlas till en forening af

kali med cyankalium,som vid upplosning i

vatten luktar af blasyra. Cyansyradt kali

pa flera satt analyseradt, gaf 67.95 kali

samt 42.o5 cyansyra,och cyansyradt silf-

*) Utur Forfattarens vanslapsfullt raeddelade

haodskrift.
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ver: 77-23 silfveroxid och 22.77 cyansyra.
Efter dessa analyser ar cyansyrans matt-

ningscapacitet 23.35. Genom sarskilta ana-

lyser pa" dessa salters brannbara bestSnds-

del, faun han den besta" af kol 35.334 >

qvafve 4 I *^ 1 7 ocn sJre ^3.349, hvilket

svarar eraot 2 at. kol, 2 at. qvafve och

en atom syren C
2 Az 2

0, (Az
a ar = N i

Tabellerna =177.25)0011 oin C* Az 2 an-

tages = Cy och R zz Radical, sa blir for-

meln for de cyansyrade salternes samman-

sattning RCy*. Vi synas saledes nu med
denna interessanta syre vara p& det rena.

Dobereiner °) uppger att, om man
blandar urinsyra en atomvigt, mangan-
superoxid 2 atomvigter och concentrerad

svafvelsyra 6 at. vigter i en rymlig retort,

sa uppkommer en gasutveckling, som be-

star af kolsyregas och cyansyregas. Ab-
sorberas gasen af kali, sa far man mycket
cyansyradt kali, som kan med alkohol

utdragas. — Blandas urinsyra med kali

och glodgas, sa far man rent cyankalium
och tillsattes svafvel, sa" far man ren sul-

focyanur af kalium.
jcrnhal- £)en Syya sorn f^ s J& e tt s5 kalladfc
tl8

syra. jernhaltigt blasyradt salt sonderdelas af

en kropp, som derur upptager den star-

kare basen, har lange varit foremal for

chemisternes discussioner. Porret och Ro-

biquet betraktade den sasom en egen sy-
ra, i hvilken jern utger en af bestandsde-

larna. Vid de forsok jag ofver de jern-

)
Gilberts Annalen dcr Physik H. I. B. i4»

p. 421.
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lialliga blasyra de saltenia anstallde, lik-

nade jag den vid eit surt salt, hvari eu
atom jernoxidul vore forenad med 6 ato-

mer blasyra, eller en atom blasyrad jern-
oxidul med 4 a& blasyra. Denna liknel-

se har tvenne omstandigheter emot sig,

forst att detta sura salt verkligen ar en
starkare syra, an blasyran i alldeles obun-
det tiilstSnd, oeh sedan att det torde va-

ra consequentare att antaga vatesyrornas

sonderdelning vid foreningen med baser-

na , hvarigenom s&ledes inga hlSsyrade Sal-

ter gifvas, utan utgoras af foreningar
emellan metallerna och cyanogenc E.o-

biquet har sedermera vidlyftigt utbredt

sig ofver nodvandigheteii att anse dew

ifragavarande kroppen for en egen syra,
utan att likval af bans raisonnement na-

got kan slutas buru ban anser den sam-
mansatL Jag bar i larboken i cbemien

(2 Delens sednare uppl. p. 706) fram-
stallfc de tvenne asigter af denna kropps
cbemiska beskafFenhet, till hvilka jag an-
sett dess sammansattning loranleda, nem-

ligen att den antingen ar ett surt salt af

blasyrad jernoxidul, eller en dubbel-cya-
nur af vate och jern, i bviiken vate er-

satter den metali som med jernet annars

skulle hafva gifvit dubbel - cyanur, och
som vid denna sura kropps beredning
afskiljdes. Man behofver blott kasta ogat

pa formeln for denna syras sammansatt-

ning Fe Cy
2 + 4 ft 2

Gy> sa sliter den de
flasta tvister om dess natur, och det tyc-
kes vara sa latt fatlligt, att, da jernet ger
dubbla cyanyrer med andra brannbara
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el. positiva kroppar, skall den gora det

a fveil med viitet. Gay-Lussac har emed-
lertid uppkastat annu en tredje asigt °).

Denna sura kropp ar efter honom en va-

tesjra, sammansatt af vate och en egen
sammansatt kropp, (analog med svafvel,

iod, svafvelbundet cyanogen) soni bestar

af en atom jern med 6 at* cyanogen. Han
kallar denne kropp Cyanoferre och va-

te-syran Acide Hydrocjanoferrique. Ef-

ter denna asigt forkiaras phenomenen li-

ka val som efter de foregaende och den
ena af dessa Asigter forutsatter , da den
anvandes pa facta, alldeles detsamma som
den andra , och huru mycken vigt det an
skulle synas ligga pa att antaga nagonde-
ra foretradesvis, sa ar likval skillnadcn

dem emellan icke annat an den erne ilan

olika namn pa en och samma sak, der

man, for att vara alltid forstadd, blott be-

liofver bestandigt betjena sig af samma
benamning. Dessa flera asigter, langt
ifran att ge anledning till forvillelse, upp-
lysa vetenskapen ganska mycket och bi-

draga att man sa mycket snarare finner

de sarskilta delarnes sammanhang med
det hela. Jag, for rain enskilda del, utan

att derfdre forklara nagon af de andra
tvenne asigterna for mindre rigtig, ger
foretrade At den , som forklarar dessa

fdreningar for dubbla cyanurer, emedan
den delar dem i tvanne kroppar, som
hvar for sig existera och hvaraf de kinw

) Annales dc. Ghimie el de Physique T. XXIL
p. 320.
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na sammansattas t. ex. jernhalligt blasyradfc

kali,FeCy
2
-h ^KCy*, delas i jernprotocya-

nur och kalium-cyanur, da i stallet, ef-

ter Gay-Lussacs asigt, sarama fdrening,
2 K -f- FeCy

6
, delas i kaliura och en jern-

cyanur, som anna icke kunnat framstal-

las och som .kanhanda icke gifves. Jag
har redan, i fdregaende arsberattelse p.

io4, anfort ett slags jernhaltig blasyra,
och dess Salter, i hvilka jcrnets och cya-

nogens inbordes fdrhallande ar det sam-»

ina som i de nyss omtalade, men der sa\

mycket af vatet eller af den andra me-
tailen ar borttagit, att, om de sistnamda

deri anses vara vanliga cyanurer, ar jer-
net forenadt med 3 atomer cyanogen, s§.

att formeln blir 2 Fe Cy
3 + 3 RCy* (da

R betyder den andra metallen). Da des-

sa foreningar aro roda och jernets fore-

ningar med 3 at. syre, chlor eller iod

ocksa aro roda, sa synes den electroche-

miska delning som fdrutsatter at. de in-

nehalla en cyanur af jern med 3 at. cya-
nogen (Fe Cy

3
) naturligare, an da man

anser dem sammansatta af 2 at. cyano-
ferre med 3 at. Radical. Da for dfrigt,

enligt v. Ittners, Gmelins och Wohlers
fdrsdk, ganska manga metaller gifva sig
emellan dubbla cyanurer, sa skulle detta

i theorien forutsatta en mangd med cya-
noferre och acide hydrocyanoferre lik—

artade kroppar, hvilka dock kanske icke

gifvas i naturen.

Zeise, hvars markva'rdiga upptackt Egna
af xanthogen och dess forbindelser, jag i

t6™B
}£

m

forra arets beraUelse omtalt, har fortsatt svafyti,
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loVjvaf-sina forsok ofver det svafvelbundna ko-
V

vate.

h
^ets sonderdelning genom en gemensam
&verkan af alkohol och alkali °). Han

# mattade alkohoi med araoniakgas och upp-
16s te deri i tillslutet karl svafvelbundet
lol. Efter en stunds fdrlopp begynte
ett gult arane afsatta sig i form af ett

kristalliniskt pulfver, hvilket tiltog i i till

if timme. Afskiljes detta amne och kom-
mer i luften, s& forandras det genast pa\

fugtighetens bekostnad och blir rodt eller

brandgult. Det tager stark lukt af hydro-
thyon-amoniak, och forflyger i oppen
luft. Det loser sig latt i vattnet. i d. i

8 d. vatten ger en rod upplosning, till—

sattes mer vatten blir den forst brun
och sedan gul. I torr form kan det i

tappta karl nSgot langre forvaras; da det

uttages ur vatskan hvari det bildat sig,

tvattas det med alkohol och derpa med
ether, hvarefter detstarkt utprassas. Om
detta salt ofvergjutes med svafvelsyra eller

saltsyra, forut nagot utspadda med vatten,

sa* afskiljes en oljagtig, rodbrun genom-
skinlig vatska, utan sardeles utveckling
af svafvalbundet vate. Man bor genast ut-

spada den sura blandningen med mycket
vatten , da den oljagtiga kroppen i renare

*) Om Virkningen mellem Kulsvovlet og Amo-
niaken i alkohol

,
med de derved frembrag-

te Foreninger , og i serdeleshed om en ny
Classe af Svovelcyanforbindelser af Dr W-
C. Zeise. Denna skrift, som af forfattaren

blifvit mig vanskapsfullt meddelad ar ett

sarskilt aftryck ur K.. Dauska Vetenskaps-

Sallskapets Handlingar.
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tiitetand sjunker till botten; men den he-

gynner snart sonderdelas Lade af surt

och rent vatten. Den ar syran i det un-
dersokta amoniaksaltet, och Zeise anser

hogst samiolikt, att den bestar af svafvel-

bundet vate med svafvelbundet kol, i ett

sadant foihallande, att det sednare haller

2 .'ganger sa mycket svafvei som det for-

ra = H 2
S-f- GS a

, hvilket aildeles svarar

emot det 16j Iiallande hvari jag funnit att

svafvelbundet kol fdrenasmed svafvelbund-

na metaller. Denna oljagtiga kropp ut-

drifver kolsyran ur kolsyradt kali och kol-

syrad baryt, om de- i torr form deri in-

laggas, och bada gifva upplosningar som
reagera alkaliskt, aildeles sasom dubbel-
sulfureta af dessa salters radicaler med
kol. Zeise liar undersokt de fallningar
som af dessa salter, a fyensom af dess syra,
frambringas i metallupplosningar. Bly
falles rodt, qvicksilfver gult o. s. v. men.
de vara i fa dgonblick och afgifva svaf-

velbundet kol, i det de forvandlas till

svafvelbundna metaller.

I den amoniakaliska vatska, hvarur
det nu beskrifna dubbelsulfuretum af

ammonium och kol erhailits, afsatter sig
efter 12 till 4& timmai s forlopp ett annat

gulagtigt salt, oftast i stora gliinsande kri-

staller, och detta salt ar fdreningen af
amoniak med en fdrut ok and sammansatt

kropp som der utgor den electronegativa
beataiidsdelen och som ar ett dubbelsul-
furetum af vate och blasyra sa att for-

meln for dess sammansattning ar, da Cy
betyder Cyan, antingen H 2 S + CyS

2 H 2 Cl-
ef J
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ler, da Bs betyder blasyra, H*S + JBsS*;
Da denna kropp ingar forening med oxi-
derade baser, atgar blott vatet i forsta

termen till basens reduction och man far,

t. ex. da kaliumforeningen bildas, KS 2
-f*

2 CyS
a H* eller KS* + 3 - JBsS*. Sk att

en atom svafvelbundet kalium ar forenad
med 2 atomer svafvelbunden blasyra, och
i amoniaksaltet en atom svafvelbundet
ammonium forenad med en atom afsyran.
Jag bor harvid paminna om det resultat

jag erhSllit af de forsok jag for nagon tid

tillbaka anstaide ofver de dittilJs sk kalla-

de svafvelbundna alkalierne, att svafvel-

bundna brannbara kroppar sig emellan
forenas pa ett sadant salt, att de electro-

positivare iiro baser och de elctronegati-
vare syror °»), och att saledes Salter gif-
vas, i hvilka syret, sa val i basen som i

syran,ar ersatt af svafvel. I det heir an-
ibrda exemplet ar svafvelbundet kalium
basen och svafvelbunden blasyra sjran*

Denna asigt sprider klarhet ofver dessa,
i forsta paseende invecklade foreningar
af flera brannbara kroppar.

For att erh&lla det bar omtalade

amoniaksaltet, blandas ioo matt vattenfri

alkohol, forut mattad med sa mycket am-

moniakgas den vid -f- io° kan upptaga*
med 4° till 5o m&tt ren alkohol och 16

matt svafvelbundet kol, i en flaska som
deraf fylies och sedan korkas val. Efter

i§ timme har vid +• i5 en portion afdefe

forst beskrifna dubbelsuifuretum af am-
monium och kol afsatfc sig, vatskan afhal*

*) Jfr. Arsber. 1822. p. 77.
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Us da i ett annat kail, lieldst genom ett

lost filtrum sa fort som mojligt, och kiir-

let korkas val, leimias vid + l5°i iotim-

mar* bringas derefter till 4~ 8° tempera-
tur och slutligen i isblandadt vatten for

tmgefar 24 timmar. Saltet bar nu an-

skjutit och aftviittas med sraa portioner
iskall alkohol i sender* torrkas derp& eniei-

lan sugpapper och sedan i luftpumpen 6f-

ver svafvelsyra, samt forvaras i val till-

slutet torrt glaskarh I fugtigt tillstancl

sonderdelas det latt Detta salt ar latt-

lost i vatten, loses trogare i alkohol, an-

nu svarare i ether och alldeles icke i pe-
troleum. Dess concentrerade losning i vat-

ten ar guli Utspadd ar den farglos* Re-

agerar hvarken for syra eller alkali, om
den

ej borjat sonderdelas* ger ingen gas-

utveckling med syror, och sonderdelas

Jatt af en fbga upphogd temperaltir, t. ex k

af +• 5o°> I val tillslutet karl kan upplos-
ningen nagon tid forvaras; men i beroring
med luften afsatter den smaningom svaf-

Vel i kristaller och forvandlas i svafvel*

bunden blSsyrad amoniak. Om en los-

ning af detta salt i 3d. vatten, blandas*

Val med saltsyra eller svafvelsyra, utspadd
med 1 d k vatten, och sedan utspades med
mycket vatten pa" en gang, sa" faller en

oljagtig kropp till bottnen, utan all ut-

veckling af svafvelbunden vatgas, och
denna kropp ar den forut omtalade fore-

ningen af en atom svafvelbundet viite med
en atom svafvelbunden blasyra ss H a S

}\-BsS
2

. Den sonderdelas ganska* snart.

Ar losningen mycket utspadd innau
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nan syran tillsatles, sa destrueras saltels

syra pa ett sa mangfalldigt salt, alt ammo-
niak och blasyra bildas och svafvelbundet

kol samt svafvel afskiljas.
—. Da saltet

destilleras, uppkomma inga producter, som
innehalla syre, hvaraf loJjcr att det

ej

innehaller vatten, och det lemnar ett eld-

fast gulagtfgt amne, som bestar af kol,

svafvel och qvafve. Zeise bar undersokt

nagra foreningar af den serie, som upp-
lommer genom det omtalade amoniak-sal-

tets sonderdehiing med andra basers sai-

ler. Kalisaltet, hvars beredning ar svar,
afdunstadt i lufttomt rum, ger en farglos
kristallinisk massa. Det loses oforandrat

bade af alkohol och vatten, sonderdelas

i kokning a fveil som genom luftens at-

komst, svafvel afsattes i pulverform eller

i kristaller och sulfocyanur afkalium bii-

das. Denna fdrandring ar latt att forsta :

saltet ar KS 2
4~ 2 CyS 2 H*, da luftens syre

smaningom oxiderar de 4 atomerna vate i

den sista termen afsatta sig de motsvaran-

de 2 atomerna svafvel och K -1- 2 GyS
a

,

som ar kalium - sulfocyanurens formei

aterstar. Kalksaltet ar efter intorrk-

ning gummilikt och deliquescent. Me*d

silfver- och koppar- Salter fas en gul, med

qvicksilfver-och blysalter en hvit fallning,
och med zinksalter en gron kristalinisk for-

ening. De hafva alia kort varagtighet. Om
vi anse dem besta af RS 2

-f- 2 BSX hvari

R betyder metallen , sa atskiljas de af vat-

ten , sardeles om det upphettas , genast
i RS**som blir olost, och i sBsS 2 det ar

svafvelbundea blasyra , som upploses. Till*
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sattes kali, sS sker denna sondcrdelning
annu fortare och sulfocyanuren af kalium.

loses i vatskan med lemning af svafvel-

bunden metall.

Ziesic fann vid dessa undersokningar
annu ett eget amne. Man erhaller det

pa foljande satt : i d. anion iaksalt upplo-
ses i i5o till 200 d. vatten och blandas

med s& mycket utspadd saltsyra eller

svafvelsyra, att vatskan reagerar suit, hvar-

efter, i sraa portioner i sender, tillblandas

en upplosning af saltsyrad eller svafvel-

syrad jernoxid, till dess vatskan borjar

draga i gult; dervid bildas ett hvitt, bla-

digt kristalliseradt amne, som upptages
ur vatskan, tvattas och tonkas. Detta

amne innehaller intet jern och bestar af

iol, qnafve, vate och svafvel, men mera
af det sistnamda och mindre vate an i

den ofvanbeskrifna electronegativa delen

af salterna. Det bar intet caracteristikt

foreningsbegar till alkalier och saltbaser,

af hvilka det decomponeras till flera andra

amnen. Det loses i alkohol och losnin-

gen rodnar lakmuspapper.
Ofver salters olika Joslighet i vatten??1

??"

vid olika ternperaturer, bar Brandes an- het i

stalk nagra ratt intressanta forsok , som y
*}^

iortjena att utstrackas till flere i vatten olika

losliga kroppar *). Vi hafva forut nagra £{*§£•

dylika af Gay-Lussac och af Meinecke,
men detta amne fortjente utforas tem-

ligen vidlyftigt. Vinsyradt kali-natron, el-

ler sa kalladt Seignette-salt, med sitt kri-

*) Buciiners Repertorium B. XIV. p. 4^* och

p. io5.
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stallvatten loses, vid + 5 6
6, i 2 d. vatten,

vid i2°5 i 1. 22 d. vid 4~ 25° i o. 42
samt vid -)- 3^.5 i o.3. d. vatten. Af kri-

stalliserad salts vrad baryt losa 100 d,

vatten vid foljande temperaturer motsta-

ende qvantiteter.

4- i6.25 3g.6
20.0 42,3
22.5 43.7

37.5 5i.o

5o.o 65.o

62.5 4^-°

75.0 63.o

87.0 65.o

100.0 72.0
Vid detta tillfalle fortjenar det af

och tilltagande i vattnets losningsformaga *

som intraffar emeilan 5o° och 87
°

, all

uppmarksamhet , haldst det forut ar iakt-

tagit med salpeter och svafvelsyradt kali.

Svafvel- Berthier bar undersokt atskilliga svaf-
bundna velsyrade salters forhallande, da de p&me a er

stybbhard utsattas for en hogre terapera-
tur *) och har funnit att de svafvelsyrade
salterna af kali, natron, baryt, strontian,

kalk, zink, mangan och jern alia redu-

ceras till svafvelbundna metaller, hvar-

vid metallen behaller syrans hela svafvel-

halt. De behofva for detta andamal icke

blandas med kolpulver, utan inliiggas i

en klump, emedan, da de blandas, stun-

dom bander att syran begynner sonder-

delas

• ••• " " 111

*) Annales de Chimie et de Physique T.

XXII. p. 2i5.
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delas vid en tempera tur som a'nnu icke

reducerar basen. Delta bander t. ex. med
svafvelsyrad zink , forst boflg&r syrsatt

kolgas och svafvelsyrlighet, och sedan re-

duccras zinkoxiden och nictallen forflyger.

Svafvelsyrad talkjord har icke, annorlun-

da an ofullkomligt, kunnat reduceras till

svafvelbundet magnesium, af samma orsak*

Likval fann Berthier att den aterstaende

jorden inneholl \
af sin vigt svafveh Svaf-

velbundet bly ger , efter Berthjers forsok ,

svafvelsyrlighets-gas och en lagre svafvel-

bindningsgrad, PbS, som vid en hogre

temperatur forflygtigas till en del ofor-

iindrad och till en annan del forbytes i

metalliskt bly och i PbS*. Berthier har

forsokt att vid hogre temperaturer fram-

bringa lagre svafvelbindningsgrader af jer-
net an FeS 2

; men har dervid erhallit

antingen tydliga blandningar eller skiljda

lag af jern och FeS*. Han nekar der-

fore tillvarelsen af FeS, hvars beredning
vi likval, af ArEvedsons reduction af svaf-

velsyrad jernoxidul med viitgas, lart kan-

na *}. Berthter har for ofrigt tillsamman

reducerat flera svafvelsyrade Salter t. ex*

af tvenne baser, hvaraf den ene var en
metalloxid och den andre en jordart, och
funnit att de fullkomligt forenas, samt,
till bevis af verklig chemisk frandskap,
aga yttre caracterer alldeles olika de sar-

skilta svafvelbundna metaller, som deri

innehallas. Vardet af dessa intresanta for-

*) Arsbcr. iH'2.3
> p 4 120.

JT. V. A. Jrsb. i8u3. 8
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sok hade blifvit iinnu storre , om Berthier

dervid haft till ogorimarke, att erhalla des-

sa dubbelsulfureta forenade i bestamda

forhallanden, i stallet for de enkla sam-

mansmaltningar han frambragt, t. ex. om
ban dertill anvandt kristalliserade dubbel-

salter, hvars tillvarelse troligt beror p&
radicalernes frandskaper.

I en sednare afhandling *) bar Ber-
thier foreslagit nagra af dessa svafvel-

fcundna metaller till beredning af svafvel-

bunden vatgas. Man skulle af detta for-

slag nastan tro, att man i Frankrike icke

kanner det hos oss allmanna, af Gahn infor-

da sattet, att insticka ett till svetsning

glodgadt jern i en degel, eller grop af torr .

sand, dit man inlaggt nagra bitar svafvel,

hvars quantitet fornyas sa* lange man ser

att jernet brinner pa svaflets bekostnad.

Tvenne der gifna foreskrifter fortjena lik-

val for deras anvandbarhet att liar an-

foras. Den ena ar beredning af svafvel-

bunden mangan, formedelst en blandning
af mangansuperoxid och svafvel, som i en

retort upphettas. Dervid erhalles svaf-

velsyrlighets gas till en sadan mangd och

med en sadan latthet, att denna method
till gazens beredning visserligen fortjenar
att foredragas alia andra. Den svafvel-

bundna mangan man dervid far, later

sedan anvanda sig till utveckling afsvaf-

velbunden vatgas. Den andra ar ett foga
kostsamt satt att bereda hydrothyonkali,

»)
Annales de Chimie et de Physique, T.

XIV, p. 271.



n5

(dubbelsulfuretum af Galium ocb vate)
soin bestar deri , att man afvager svaf-

velsyradt kali och svafvelsyrad baryt, ef-

tcr deras atomvigter, blandar dem ytterst

noga, forst med hvarandra och sedan med

j af massans vigt fint kolpulver, samt

npphettar dem i betackt degel vid tillrack-

lig hetta till sonderdelning. Det dubbla

sulfuretum loses i vatten, silas och blandas

ienflaska, som kan korkas, med utspadd
svafvelsyra, sa lange nagon barytjord faller.

Det svafvelbundna vatet har benagenhet
att utvecklas i gasform , da syran tillslas.

Jag har fun nit fordelagtigt att, i stallet

for flaskans korkning, lata syran inflyta
vid vatskans botten, genom en tratt med
lang pip och mycket fin oppning, med
hvilken vatskan Miles i bestiindig omror-

ning. Med svafvelsyradt natron fas hy-
drothyon-natron, och da" man vill hafva

svafvelbundet ammonium behofver man
blott falla en kokhet upplosning af svaf-

velbundet barium med kolsyrad amoniak*
Den ide' jag yttrat, att de foreningar,

som uppkomma da metalloxider forenas

med svafvelbundet vate, skulle besta i

metallens reduction till svafvelbunden och
vatets syrsattning till vatten, och att sa"-

ledes troligen inga egentligen vatesyrade
Salter gifvas, har Bischof sokt, att pa
experimentel vag profva *). Han har
dervid funnit att fallningarna med silf-

ver, qvicksilfver och koppar, bestamdt

*) Neues Journal fur Chemie und Physik %
R. B. 9 s. 3$.
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tiro svafvelbundna metaller, men zink-

fallningen, som, efter torkning, ger vat-

ten da den upphettas till glodgning, an*

ser han for zinkoxid forenad med svafc-

velbundit viite, hvarigenom salcdes denna

fraga vore afgjord;
w
ty sager han, man

kan icke antaga, att vatet i det svafveb-

foundna vatet skulle vid luftens vanliga

temperatur hafva en sS stark frandskap
till syret, att det skulle ofvervinna zin*

kens till syret och svaflets till vatets, dk

zinken* till oeh med i kold , kan> ehuru

svagt, sonderdela vatten." Harvid kan
likval erinras att zinkens frandskap till

syret vid en hogre temperatur annu mer
an i luftens vanliga varmegrader ofver*

stiger vatets, oeh att saledes, till folje af

det bevis Bischof for sin mening anfdrt*
det resultat han fatt, att nemligen vatten

vid en hogre temperatur bildats, borde
vara omojligt. Calcium liar en m&ngfal-
digt storre frandskap till syret an zink

och det oakttadt bildas af kalkjord med
svafvelbundet vate> vatten och svafvelbun-

det calcium , bade pa torra och vata va*

gem Fragan ar icke om svafvelbundna

metaller gifvas, som innehalla vatten, el-

ler dess bestandsdelar, utan da de finnas*

om vattnet deri innehalles sasom vatten,
forenadt med den svafvelbundna metal*

len, eller sSsom hydrothyonsyrad metall-

oxid? Bischof's undersdkniug ar annu
ej

.slutad, man bor
ej

beddma ett ofullbor-

dadt arbete, men sa" mycket kan dock

sagas, att, p& den viig han begynt, st&r

sakens afgdrande ej alt vinna.
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Det liar sa ofta varit i fraga till hvadAmn*k%

grad arseniksyriigbet ar loslig i vatten,

att man borde tro derma punkt icke me-
ra vara stridig. Likval liar detla amne
ater blifvit franidragit af Fischer i Bres-

lau, *) sora for langre tid tillbaka trodde

sig hatVa upptackt att arsenikssyrligbet,
for att kunna upplosas i fatten, borde

bogre oxideras utan att anda blifva arse-

niksyra. Efter att pa experimentel vag
bafva blifvit vederlaggd af Phillips och

Pfaff, bar ban mi sokt visa, att i gran
arsenik pa en bel manad icke fullt upplostes
i 16000 gran vatten, utan lemnade litefc

graagtigt pulver olost > bvilket ban ansag
bevisa omojligbeten att arsenikssyrligbet

upploses fullt i valten. Han iinner val

att den dervid bvarken kali syrsattas p&
lu ftens , vattnets eller dess egen bekost-

nad, men den kan anda tankas vara bo-

gre syrsatt, genom det syre som i vattnefc

annu ar qvar i forening med vate. Mot
en sadan bevisningsformaga bar man iW
gen ting annat att satta. Arsenikssyrlig-
liet bor till ett ganska riiiga antal af

kroppar, hvars yta verkar repellerande

pa vatten, det ar ganska svart att gora
den vat ocb den intrader med lika sva-

rigbet i vattnets mellanrum for att losas;

men, en gang upplost, beballer den sig

sa, att en mattad upplosning endast kan
erballas genorn afdunslning af en utspadd.
Vauquelin bar, ora jag icke bedrager mig,
forst vackt uppmarksambeten pa denna

omstandigbet, i sin afbandling om indium.

*) Pa anf. stulle B. 9. s. 364.
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Selc- Scholts har i del slamm som siitter
mum.

s jg j svafvelsyrefabriken vid Lucawitz i

Bohmen, och som pa beskrifning liknar

det som afsatte sig vid Gripsholm da Fah-
lu svafvel der anvandes, iunnit selenium
i sadan mangd att ban deraf utdragit

nagra lod *). Selenium har dessutom af

. Zinken blifvit funnit i forening med vis-

mut, koppar och jern i ett mineral fran

Hartz. Efter hand torde denna mineral-

kropp blifva mindre sallsynt an hittills.

Qvick- Kunkel hade en gang markt att, da

ikok- nan l°ste siliVer i svafveisyra, erholls litet

salt, qvicksilfver, hvilket ater icke hande om
syran forut var 6 ganger distillerad. Se-

dan trodde sig Hilaire Rouelle finna qvick-
silfver i koksalt, som, da han upploste
det i silfverkarl, gaf amalgamerade flae-

iar, och da koksaltet distillerades med
svafveisyra, fick han omisskanligt qvick-
silfver -sublimat i retorthalsen. Afven
Westrumb fann det samma. Proust, un-

der sitt vistande i Spanien, fann qvick-
silfver i all i handel forekommande saltsy-
ra och i alia deraf beredda praeparater,
och slot deraf att qvicksilfver matte va-

ra koksaltets standige foljeslagare. Nyligen
utfaste han sig att lemna nSgra ducater

at den seglare, som deraf ville gora en

guldplat, for att pa ett kopparbeslagetskepp
sattas i vattengangen, i afsigt att se om
ej guldet skulle amalgameras? Emot det-

ta.forsoks formodade utgang, kunde man
val invanda att koppar och zink, ulan

*) Pa anf. italle 13. 8. p. s3r
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palaggdt guld, val horde falla qvicksiJfret
ur hafsvattnet och att saledes skepps-for-

hydning med dessa rnetaller horde forr

eller sednare amalgameras , hvilket man
aldrig niarkt. Nyligen har Wurzer *)
ater vackt uppmarksamheten derpa, med
anforande, att ban erhallit qvicksilfversub-
limat vid heredning af saltsyra, hvartill

nyttjades koksalt fran de Churhessiska

salinerna. Wurzer, for att gora delta roil

sSt mycket intressantare, synes bojd for

den meningen att qvicksiliret vid detta

tillfalle genereras.
-— Det ar emedlertid

besynnerligt att man icke sokt qvicksilf-
ret i svafvelsyran, hvari Kuiirel fann det,
och som ganska ofta maste vara qvick-

silfverhaltig, emedan ganska mycket svaf-

vel haller en ringa portion qvicksilfver,

hvarpa jag fann bevis, vid undersokningen
af Gripsholms svafvelsyra , under fdrso-

ken att derur afskilja selenium. Dessu-
tom bar Marcet hevisat **) att intet spar
af qvicksilfver finnes i hafsvattnet, eme-
dan af temligen hetydliga quantiteter,
som afdunstades, intet tecken dertill kunde
med de kansligaste reagentia upptackas.

Kirchoff har haft den reputation attCinoW.

pa vata vagen kunna hereda en vackrare

cinober, an som star att pa torra vageh
erhalla. Man uppger alt hans method ar

foljande ***): 3oo d. qvicksilfver rifvas i

*) ri anf. stalle B. a s. 83.

**) Annals of Philosophy N. S. Apr. 1823. p.267.

**) Philosophical Magazine by Tilloch and

Taylor, Fcbr. 1823. p. i.p.
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en porcelains mortel rued 63 d. svafv-cl*

fugtadt med Jitet causlikt kali, till dess

aLt qvieksilfret blir svafvelbundet.. Dei;-

efter tiUaggas 160 d. kali upplosta i i6a
d. vatten,, och massan upphettas ofver la-

gen af en lampa, under bestandig omroV

ring i 2ne timmar, hvarunder man ersat-

ter det vatten som afdunstar. Efter den^
na tids forlopp, tillsattes intet vatten mer ,

utan man later massan under fortsattrif-

ning eoneenfcreras. Den blir nu efterhand

rodare, an Eager en gelatines consistens ocb
fa*r da ganska h.astigt

en utmtirkt vacker

farg. karlet tages genast af elden, erae-

dan fargen under fortsatt uppvarmning
a\ter morknar.

I*f- Ca.iij.ot och Carrtol liafva undersokfc

*Ufver"
om en forenihg gifves af iodbundet qviek-
silfver med amoniak, som svarar emot
dca sk kallade mercurius cosmetieus

*);..

De funno att, da iodbundet qvicksilfver

(det som svarar emot oxiden) behandlas
med amoniak, sa afskiljes ett brunt pul~
ver, som de

ej
undersofct ocli en annan

del upploses i' viitskan. Under afdunstning
af amouiaken anskjuter det upplosta i kri-

staller; men dessa krjslaller sdndcrfalia

i lufteri under utdunstiiing af amoniak
och lemna qvic'ksiliVeroxid. I vatskan

Sterstar elt neutralt dubbelsalt' afiodbun-
det ammonium och qvicksilfvcrv Det ba-

siska dubbelsaltet synes saledes
ej

exi--

stera.

*) Neu.es Journal fur Clicuiie und Physik*. Jt

R.B. g. P . 679 .
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De detoneraiide prseparater af qvick- sufvtr.

silfver och silifver som iiro kantle under
^(j.*

1^
namii af Howards knall-qvicksilfver och

Brugnatellis knallsilfver hafva blifvit un-

dersokte af Liebig *) med ganska intres-

santa och oviintade utslag. Vara ide'er

om dessa kroppars sammansattning voro

ganska obestamda; man.antog dern vara

dubbelsaltcr af oxalsyra, auioniak och

metalloxiden, men duhbelsalter, som af

sina bestandsdelar icke kunde eftergoras.
Liebig liar visat att de innehalla, sasom

syra, en egen detoneraiide kropp, som kan

lorenas med andra baser, t. ex med al-

kalier, jordarter o. s. y, Hans salt att

erh&lla silfver-prseparatet ar foJjande: i

drachma fint silfver loses i \ uns sa]pe-

tersyra af. 1.520 e.y. med till lijelp af var-

me; sedan tillsattes 2 uns alkohol af 0.85

och blandningen upphettas i en glaskolf
till kokning. JNagon stund sedan forsta

uppkokningen skett, visa sig hvita kristal-

liniska kalvor, karlet tages da af elden

och lemnas att svalna. Kokningen fort-

far det oagtadt en stund af sig sjelf. Bland-

ningen bor dock ej afkylas artificielt. Ef-

ter afsvalning bar man knallsillfret i sm^
kristallnalar. For att fa det ipulver,som
for anvandandet ar battre, haller man vat-

skan bestandigt i omskakning under af-

svalningen. Detta salts egenskap att de-

tonera af de obetydligaste orsaker och fa-

ran af dess handtering aro bekanta. Det

11 M l

) Ann ales de Chimie et dc Physique T.

X^IV. p. X94,
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rodnar icke lackmuspapper, blir i luften

forst rodagtigt och svartnar sedan afljusets
atkomst. Det loses i 36 ganger sin vigt ko-
kande vatten och anskjuter clerur Ster under

afsvalning. Knallqvicksilfret beredes p&
alldeles samma satt, men till de anforda

qvantiteter af syra och alkohol tagas ioo

gran qvicksilfver. En hvit Mining visar

sig i borjan af denna operation, men den
forsvinner, och genom alkoholns averkan
reduceras en portion qvicksilfver, som
dels afsatter sig i vatskan, dels foljer ether-

&ngorna i form af en tjock rok. Fore-

ningen fas i form af dendritiska kristaller

af gul farg. De upplosas ater i kokhett vat-

ten och omkristaliiseras ett par ganger,
for att blifva farglosa. I sitt rena tillstand

aro dehvita, sidenglansande och lena for

kanseln. Ur den vatska hvarur knallqvick-
silfret afsatt sig, far man anim mera der-
af genom afdlinstning.

Om knallsilfret ofvergjutes med kalk-

eller baryt-vatten, med kali eller natron,
sa sonderdelas det deraf pa ett sadant satt

att en portion silfveroxid afskiljes, och
den tillsatta basen ing&r i dess stalle i

foreningen, som nu ar ett knallande salt

med kalk, baryt eller alkali till basis. Om
en losning af nagot bland dessa Salter,
efter concentrering genom afdunstning,
blandas med saipetersyra, sa falles ett

livitt amne, som ar troglost i kallt vat-

ten, och lattlost i kokande, hvarur det

kristalliserar genom afsvalning. Detta am-
ne rodnar lakmuspapperet och ar dessa

salters syra; den detonerar for sig sjelf
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pft
lika siitt och af samma orsaker som dess

salter. Liebig kallar det knallsyra och
dess salter knallsjrade (fulminater). Den-
xia syra innehaller annu silfver, som synes
utgora en besta"ndsdel deri, pa samma
satt som jernet i den jernhaltiga blasyran,
sa att, vid dessa sbnderdelningar, den
tillsatta basen, hvarmed knallsilfret son-

derdelas, afskiljer 3~ af silfret och ger med
den aterstaende tredjedelen ett dubbelsalt.

Liebig fann, att ur iood. knallsilfver afskil-

ja andra baser 3i , 25 d. silfveroxid. Han
fann vidare att ioo d. knallsilfver blan-

dade med ioo d. ren , caustik talkjord
och upphettade i en retort, kunde sonder-

delas utan knall, hvarvid ban erholl kol-

syra 35.5, amoniak 13.7 vattan 7.2, silf-

ver 4 1 (forlust 2.6, som har fornamli-

gast drabbat silfret). Dessa tal ofveren-

stamma precist med en sadan samman-

sattning, att knallsilfver innehaller pa"
en

atom silfver, elementen till 4 a *« ^a^m

ten, 8 at. amoniak °) och 8 atomer kol-

syra; men da detta ar den form hvartill

de bringas genom detonation, sk ar det

lilart att de aro parade i ett annat for-

hallande fdrut; hvilket detta forhailande

ar har Liebig ej forsokt bestamma. Mk
det till&tas mig framlaggandet af nagra
mojligheter. Vore quantiteten af silfver

dubbelt storre, sa vore elementen i det

forMllande,att en atom silfveroxid vore for-

enad med 2 at. vatten 2 at. amoniak och 2 at.

*) Beriiknas amoniaken efter formeln Az H 5
,

sa ar atomernes antal 8, men eftcr formen^

WH 6 endast 4.
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oxalsyra. Betrakta vi silfret sSsom oxid
och basis, sa uppkommer den fragan,
haller foreningen vatten eller ej? Det kan

ej afgoras; vi hafva saledes tvenne alter-

nativer, a) haller foreningen vatten, sa be-
stir den af silfveroxid,och en syra , som,
for hvar atom af oxiden, bestir af 8 ato-

mer qvafve, 8 at. kol, 24 at. vate oeh 14
atomer syre , (bvilket ar 7 ganger sa myc-
ket som silfveroxiden innehaller,) samt 4
atomer vatten , som halla 2 ganger silfver-

oxidens syre. I den brannbara forenin-

gen forhaller sig qvafvet till kolet som i

cyanogen, och till vatet som i amoniak,
och kolet till syret 4- syret i silfveroxi-

den, som i kolsyran. b) i det andra fal-

let da foreningen icke haller vatten, be-

star syran af As 8 C*H'32 0*« *> Denna

quantitet ntgor efter all sannolikhet 2 afc.

af syran, som da i bada fallen p>a
hvar

atom innehaller halften s4 manga atomer

af hvardera elementet. Detta bevisas der*

af att, vid analysen af knallqvicksilfret, er*

holls kolsyra 25*8, amoniak 10, vatten

5.2 och qvicksilfver 56.g+ (forlnst 2.i)k
Deraf foljer 1:0 att qvieksilfret r s&som man
ock af den vid dess beredning utvecklade

ethern kan forutse, ingar deri sSsom oxi-

dui, och 2:0 att pa hvar atom oxidul^in-

ga 2 at. qvafve, 4 a *» kol, 12 atomer va-

te och 7 atomer syre, som d& maste ut-

gora en atom af syran, samt 2 aU vatten.

Formeln for dessa bada sailers samman-

*) I dcnna found ar' Az 2 = If i dc claem,

Tabelkina.
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sattning Vore saledes, i det fall att man
antager en vattenhaJt, for silfversaltet,

Ag-h^Az
4 OH 12 7 +4 Aq och for

qvicksilfversaltetHg-f-Az
4C 4 H ,a 7

+2Aq>
Antager man ater ingen vattenhalt, sa blir

formeln for t. ex. silfversaltet Ag -f- 1 Az 4 C*
Hl6 O 9

. Det gifves annu ett tredje *satt

att tanka sig dessa foreningar nemligen
sammansatte efter formeln Ag^f-2 Az 4 C 4

O -j- 8 Aq; men i detta fall vore deras

knallande egenskap mindre begriplig, erne*

dan dervid en portion redan bildadt vatten

skulle sonderdelas af kol och qvafve, hvil-

ket val
ej

kan ske med en sSl utomordent*

lig haftighet. Existensen af kiiallsaltet

grundar sigderpa, att metallen ar i fore*

ning med en portion syre, som syrans
Lestandsdelar af -minds ta anledning kunna

rycka &t sig, hvarvid de, med utveckling
af eld, i ett ogonblick forvandlas i de 3

flygtiga foreningariia vatten, amoniak och

iolsyra. D& ett knallsalt sonderdelas med

salpetersyra, som utdrager en del af dess

basis, befinner sig den aterstaende delen

af basen forenad med 3 ganger sa* myc*
let af de brannbara bestandsdelarna som
forut, alldeles sasom det intraiFar med
den jernhaltiga blasyran. Da denna nya
forening detonerar> kan foljagteligen icke

samma producter af detonation mer upp-
iomma, emedan syret till deras frambrin-

gande med| af syran felas, dessa maste
da" forenas i andra forhallanden, som kun-
na vara cyanogen, kolsjo-a, amoniak och

vatten; men intrafFandet af dessa forh^l-

landen, som annars vore det basta bevis
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for ellej emot rigLighelen af den detone-

rande kroppeus nu an lorda constitution

har Liebig enclast sa vida adagalaggt , att

ban funnit, att, ehuru knallsyradt silfver-

kali icke falles af saltsyradt kali, sa son-

derdelas det likval af fri saltsyra pa det

satt, att chlorsilfver falles och blasyra
samt kolsyregas utvecklas, och amoniak
bildas; men, om annars de ofvan anforda

proportionerna aro rigtiga, maste tillika si

mycket qvafgas utvecklas som svarar emot

blSsyrans vate. Det ar klart, att, i de fall

d& dubbelsalter formeras med andra ba-

ser som vid detonation
ej reduceras, sa

blifva producterna af detonation de sam-
ma som af det sura saltet, med den skil-

nad att vissa af dessa baser fixera en del

af kolsyran. Med baser, som kunna de-

componeras, blir ater resultatet det sam-
ma som med det neutrala enkla saltet.

Liebig liar vidare utront att knallsyrcm >

jag forstar dermed bar den fdrenhig som

utryckes med formeln = Az4 C 4 H 1 * 7
,

kan forenas med andra me^allers oxider

och ger med dem afvenledes knallande Sal-

ter. Desse erbollos
,
da knallsilfver koktes

med vatten och den metal! han ville fore-

na med syran; silfret afskiljdes belt och
ballet i metallform och ur den kokbeta

losningen erbolls det knallsyrade metall-

saitet. Plan bar beredt sadana med kop-

par, zink och jern och alia tre detonera-

de, ehuru, som man af deras frandskap
till syret kan sluta, mindre haftigt an
knallsilfret. Liebig anser, efter det satt

bvarpa man i Frankrike betraktar den jern-
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haltiga bl&syran, den del af metalloxiden,

sora , vid det neutraia saltets sonderdel-

ning med salpetersyra eller med en annan

basis, stannar i fdrening med knallsyran,
s&som hdrande till syrans sammansattning;

jag betraktar den ater i denna framstall-

ning s&som bildande med den egentliga

knallsyran ett surt salt, hvars fria syra,
mattad med andra oxider, ger dubbelsal-

ter. Af dessa bar Liebig undersokt de

med silfver ; jag skall i kortbet anfora

deras beskrifning, emedan jag anser en

narmare kannedom af dessa kroppar vara

ganska intressant. De aro, med undantag
af amoniaksaltet, mindre latt detonerande

an silfversaltet ensamt och tala -J- ioo°.

De bests af en atom knallsyradt silfver

med 2 at. af den andra basens knallsyra-
de salt. Han bar annalyserat kali och

natronsaltet det forra gaf i5 och det sed-

nare 1 1.44 procent alkali; efter rakning
bade bordt erballas i6.85 p. c. kali och

11.84 Pi c* matron, man kan saledes anse

dessa analyser sasom verificationer, att de
ofvan anforda forhallanden aro sanningen
nara. Knallsyradt silfverkali kristallise-

rar latt i glansande, farglosa blad, sma-

kar, som alia dessa Salter, af silfver, lo-

ses i 8 d. kokbett vatten. Knallsyradt silf-
ver-natron anskjuter i fina blad, som dra-

ga i rodt. Ar ldsligare an kalisaltet, Knall-

sjrad silfverammoniak fas da* knallsilfver

behandlas med caustic amoniak ; man upp-
bettar blandningen, knallsilfret loses full—

komligt och anskjuter i kristailer under af-

svalning, Saltet ar fa rg lost och troglost;
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men sa la'tt detonerande, att det icke kan
roras i vatskan ulan fara; Jikval om vat-

skan haller arnoniak i ofverskott, sA com-
municeras icke detonation. Detta salt de-
tonerar 3 ganger haftigare an knallsilfver.-

Det ar uppenbarligen basiskt. Baryt och
strontian-salterne kristallisera, de losas

trogt i vatten. Synas gifva foreningar i

tvenne forhallanden. Kalksaltet bildar

sma, gula, korniga kristaller och loses

latt, afveii i kallt vatten.

Uran- Jag har i-foregaende arsberattelse om-
oxid. talat de vigtiga upptiickter Hr* Arfvedson

gjordt rorande urans egenskaper och sam-

rnansattningen af dess oxider, hvarvid
likval aterstod sasom annu obestiimdt hn-
ruvida syret i oxidulen forhaller sig till

syret i oxiden som 2:3 eller som 3:5.

Jag foresatte mig att sdka utreda detta

niirmare och liar derpa anvandt mer tid

iin detta i sig sjelft foga tacksamma a nine

fortjente *). Jag fann vid dessa fdrsok att

det ar alldeles oinojligt att erhalla uran-

oxid ren, sanit att den, beredd pa vata

vagen, afven efter den basta uttvattning
alltid innehaller amoniak. Af alia de sar-

skilta forsok jag anstallde, lyckades intet

enda pa ett sa definitift satt, att jag kun-

de anse det sasom afgorande, haldst skill—

Baden emellan de tvenne forhallanden ar

sa liten, att den nastan gransar till ob-

servations felens storlek. Det som syn tes

mig bestamdast leda till m&let , var ana-

lysen af det dubbelsalt nranoxiden ger
med

*) K, Vet. Acad. Handl. iSx5 forra H. s.



med kali ocli saltsyraj som lit foil till be-

Iraftelse af fdrhallandet 2:3, och som, d&
halten af saltsyra bestarnmes med salpe-

tersyradt silfver, maste gifva sa stora olik-

heter i a tsiaget, for hvarje rhua olikhet i

oxidens syrhalt, att resultalet kunde blifva

palitligt,
~—

Jag har vidare undersdkt de
forhallanden i hvilka uranoxiden forenas

nied saltbaser och funnit, att deti vanli-

gast haller dubbelt sa mycket syre, som
den basis hvarmed dea Hr fdrenad, men att

ocksa andra forhallanden intrafFa > der den
bailer 3 och 6 ganger sa mycket. Till

svafvel bar uran en ganska svag frandskap.

Indrypes en losning af hydrothyon*ammo-
niak i ett uransalt, sa far man en svart

fiillning, som under tvattning och torrk*.

ning ingen synbar forandring undergar,
men bvarur saltsyra > utan all gasntveck-

ling, i digestion upploser uranoxidul
och lemnar svafvel. — Annu vat ar svaf-

velbunden uran loslig med mdrkbrun

farg i ofverskjutande bydrothyon-ammo-
niak. •—» Om i en blandning af uranoxidhy-
drat och vatten inledes en strom af svaf-

velbunden vatgas, under det att blandnin-

gen vSl omskakas> sa blir oxiden slutligen

djupt brandgul, ocb derifran mer och mer
mork, samt slutligan svart* Upphor man
med gasens inledning da massan ar dju-

past brandgul, och upptager den pa filt-

rum och torrkar, sa far man ett vackert

brandgult pulver, som ar ett oxysulfure-
turn af uran, och som, da det behandlas
med saltsyra, upploses med utveckling af

litet svafvelbundet vate.

K.*V. A, Jrsb. i8u3. 9
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Koppar, Kopparens foreningar med attiksyrad

cning

r"
hafva hlifvit studerade af Phillips med

med ganska anomala resultat , dem jag i fore-

svra gaende arsberattelse (pag. 1 1 5) anfort. Jag
liar foretagit en granskning af dessa for-

sok °) och funnit att Phillips, i sina ana-

lytiska resultat p& sk val neutral som

vanlig basisk attiksyrad kopparoxid, mis-

tagit sig, samt att det neutrala saltet be-

star af i at. basis
,
2 at. syra och 2 ato-

mer vatten, (icke 3 at. som Phillips fun-

nit det). Det sa kallade spanskt gront
fann jag sammansatt alldeles sasom Phil-
lips uppger, nemligen af en atom oxid,

en atom syra och 6 at. vatten; deri ar

saledes oxiden forenad med en quantitet

syra, hvars syre ar if gr. oxidens, ett

forhallande som strider emot den empi-
riska lagen for syrsatta kroppars forenin-

gar, enligt hvilken syrets multipler m3-
ste ske efter hela tal. Jag har Kkval vi-

sat, att det ar mojligt, att spanskt gront
bestar af neutral attiksyrad kopparoxid,
forenad med kopparoxid-hydrat, haldst

• den sonderdelas af bade kallt och varmt
vatten, och i torr form af + 5o° till 60 °

temperatur, hvarvid neutralt och ett an-

nu mera basikt salt uppkomma. Man
horde icke vanta sig sa mycken rorlighet
i dess bestSndsdelar, om den vore sam-
mansatt efter en sa" enkel formel som

Cu A 4- 6 Aq. Jag larde under dessa

forsok kanna annu trenne andra forenin-

gar af kopparoxid med attiksyra. Det

>)K. Vet.Acad. Handl. 1823 sedn. halften p. 244.
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iorsla af dessa crhalles upplost i Jet vat-

ten, hvanned spanskt grout utlakas; det

fas afven, da en neutral opplosniug af iit-

tiksyrad kopparoxid kokande blandas med
catistik ammoniak, sfi lange den falining,
som forst uppkommer, ater loser sig. Det
afsatter sig under afsvalning i en bla salt-

massa, som
ej

ar krislallinisk, och rnera

deraf kan ur thm khlia losningen fallas

af aikohol. Attiksyran liSlIer deri 2 gan-

ger kopparoxidens syre ; och kristallvat-

net afven 2 ganger, eller, oni saltet var

upphettadt till -f- ioo°, blott lika syre
med oxiden. Det andra eller det vanli-

ga basiska saltet aterstar efter utlakning
at" spanskt gront med vatten och fas ge-
nom det neutral a saltets utfalining med
ammoniak, Det tredje ar det hruua amne
som (as, da en 'utspadd iipplosning af

spanskt gront upphettas till kolaiing. Des-
sa 5 Salter aro sammansatta efter foljan-

dc formler 1:0 Cu A 2
-j- 2 Aq. neutralt;

2:0 Cu A H~ 6 Aq. eller Cu A* + Cu Aq* -f

10 Aq. spanskt gront; 3:o Cu 3 A4
~f- 12 Aq.

losligt basisktsalt; 4:o Cu 5 A 2
-f-3 Aq. olos-

ligt basiskt och 5:o Cu 24 A4-12 Aq. det

bruna, som genom kokniug bildas.

Vivian har beskrifvit sattet att ntdra-KoPPar-di , 1 1 proccs-
1 rena kopparen ur dess maimer, $en .

sadant det an viindes vid Hafod koppar-
verk , i granskapet af Svansea i England'*).
Denna bekrifning fortjenar all uppmark-

*) Annals of Philosophy. Fehr. 1822 p. tt3«
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samhet af dem som hos oss tillverka s&

val ra, som garacl koppar, hvilka deri

lattligen skola finna orsaken, hvarfore den
i Sverige tillverkade kopparen aldrig ar

god nog, for att deraf gora en plat till

ett battre kopparstick, da cle jemfora den
jnoda man der ger sig, for att fa koppa-
ren i sin ratta grad af smidighet, med
det m&fa hvarpa det sker hos oss. En
operation t. ex. som man hos oss allde-

les uraktlater, ar foljande, kallad the po-
ling (af pole, stake). Efter skedd gaming,
d. a. pablasning af luft, till forbranning
af jern, bly, kobolt o. fl. metaller, hvar-

af, jemte kopparoxidul, den pa kopparens

yta simmande slaggiga massan bestar, och

sedan denna ar afskummad , betackes me-
tallens yta med stybbe, och en bjorksta-
ke inskjutes i kopparens massa samt qvar-
ha lies der. Deraf uppkommer en haftfg

kokning och staken qvarlemna till dess

att verkmastaren pa ett utlagit prof finner

brottet tatt. finkornigt och sidenglansande,
hvarefter metallen utgjutes i kakor. Den-
na operation fordrar mycken nppmarksam-
het. Om metallens yta ej

ar betackt med
kol. sa gar den tillbaka genom luftens

atkomst, och fortsattes operation for la'n-

ge, sa far kopparen en ljusare, gulagtigt
rod farg och forlorar i smidighet. D&
maste kolen afrakas och massan ater ufc-

sattas for luftens averkan. Man skulle har-

af kunna formoda , att metallisk koppar
kan smittas bade af kol och syre och i

bada fallan forlora i seghet och strack-

barhet*
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Gottlieb Gahn yttrade denna mening,
i anledning af de forsok ban anstallt till

erhailande af en fullkomligt mjuk koppar
for traddragnirig, hvarvid ban fann att sa\

val da koppai en for lange smaltes i oppen
luft, som da den for lange bolls betackt

af kolpulver, blef den i bada fallen osmi-

dig. Insankandet af bjorkkappen torde

vid delta tillfalle astadkomma den lindrigt

syrsatta kopparens reduction genom de

brannbara gasarter, som af hettan ur tra-

de t utjagas, hvarvid metallens kolbind-

ning mindre kan befaras,

Fusinieri *) bar i ett krokt ror, 6f-. KoPPa*

ver qvicksilfver fylldt med ammoniakgas, niakgas.

upphettat koppartr&d till glodning. Gasens

volum forminskades, kopparen blef, lik-

som i Thenards forsok, blekare och ett

kopparfargadt sublimat erholls. Efter ut-

tagning fugtades traden och blef om na-

gon tid bla, och sublimatet blanade af

luftens tillkomst. «—.Denna uppgift synes

mig likval hehofva bekraftelse , emedan jag
i flera ar forvarat koppar, forandrad ge-
nom glodgning i ammoniakgas,utan att den

undergatt nagon forandring. Da Fuswieri

repeterade detta forsok med jern, fann

ban att gasen endast sonderdelades i qvaf-

gas och vatgas", utan att forena sig med
jernet.

Herapath anfor sasom en egenskap Cad-

af cadmium att det bryter sig med ett
mxum%

eget ljud sasom tenn, fran hvilket det lik-

Val skiljes genom sin loslighet i salpeter-

*) Joiirn. af Seicncc B. i5 p. l5y.
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syva *). Ar cadmium rent, sa kan dot
afskiiras mud en afbitare och lemnar en

skarp kant, ar det deremot smittadt at*

zink, hvaimed det vanligast ar orenadt,
sa gar afbitaren trogare igenom och bitea

bryter sig slutligen med ojemn kant, in-

nan afbitaren si u tat att skara. Annii ctt

annat kannetecken af renhethos cadmium
ar, att upplosa den i saltsyra eller salpeter-
sjra och att till den mattade solution satta

chromsyradt kali. Ar metallen ren sit

uppkommcr ingen fallning; zink, bly och
tenn deremot fallas*

K
od°

l *°r *lera ar tiUtaka intraffade i

Kof>par,Fahlun att Bergsmannen ei hollo en kop-

^?
ct"

Par a ^ ea egen beskafFenhet, som ej
lat

gara sig och derfore ansags for oduglig.
Gaiin, som fann deri nickel > kopte mas-
san och anlade en fabrication af packing,
som jag tror annu fortfar och till hvars

underhall en nickelhaltig kopparkis fanns

vid en grufva i grannskapet. Vid Suhl

i Hennebergska landet bar man lange, un-

der namn af Weiskupfer, forarbetat en

hvit metaliblandning till gevarsbeslagjivars
natur och harstammande vai it lange okiin-

da. Nyligen har det biifvit utiont, att

den bestar af koppar och nickel och att

malmen dertill eihallits ur gamla slagg-

hogar tillhoriga kopparhyttor, nedlagda
fran urminncs tider *°). Man har funnit

den der inblandad i siaggen, den ar lik-

*) Philosophical Magazine Sept 1823. p. 167.

**) Neues Journal fur Gtieinie und Physik. W.

n. b. 9 . P . i 7 .
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val nu s& utsokl, alt man endast ti affar deii

i sanden af en liten flod, som flyter emel-

lan dessa slagghvarp. Brandes har analy-
serat den och funnit den besta af koppar
88 och Nickel 8.75, det ofriga var in-

blandad slagg. Detta slags industri har

varat omkring 80 ftr, men begjnner nu
att ga" alldeles ut,haldst det icke iyckats
att la rati pa de grufvor hvarur den nic-

kelhaltiga malmen erhallits.

Breant har sokt visa att den orien- Jem.

taliska damasceringen pa stal , som , enligt
Faraday och Stodart, ar foljd af en
crystallisation under det smalta stSlets af-

svalning, alldeles icke krafver narvaro af

aluminium eller na*gon annan frammande
metall, utan kan erhallas endast genom
tiilsats af kol, och att ett godt gjutstal
kan fas af smidigt jern, som samman-
smaites med kol, utan foregangen for-

vandling till brannstSl *). 100 d. mjukt

jern och 2 delar kimrok sammansmalta
lika latt som gjutstal. Massan drar under

afsvalningen mycket ihop sig,och f&r latt

blasor; men, om man icke for damasce-

ringens skuld vill lata den kallna i de-

geln, utan haller ut den i ett ingjote, s&

hander icke detta och man har ett for-

traffligt gjutstai. 100 d. grStt tackjern i

svarfspan och 100 d. af samma span for-

ut oxiderade, gafvo ett fortraffligt dama-
sceradt gjutstal. I dessa damascerade stal-

sorter kristalliserar da en portion kolhal-

*) Annales de Ghimie et de Physique T. XXIV.
p. 388.
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tigare jern an slalet. Bheant sjnes for-

moda alt detta kolhaltigare jern vore tack-

jern, hvilket icke ar troligt, emedan del

for att kristallisera, maste stelna forr an

stalet, och dessutom brista vid smidnin-

gen. Det damascerade stalet ar svart att

arbeta, ty det maste smidas emellanhvit-

varmt, da det faiier i smulor, och niork-

rodt, da det ar hardare och skorare an
efter afsvalning.

Jemroit. Vauquelin bar gjort en interessant ob-

servation, att jernrost,. bildad i bebodda*

rum, innehaller en portion animoniak och
ett organiskt anine *), hvilka den troligen
tillika med syret ur luften upptagit. Ea
sabel och en knif, mis&tankta att hafva
blifvit anvanda vid ett begaiiget inord,.

bade flackar, som man
ej

ratt kunde ur-

skilja, om de vore af Mod eller af rost*

Vauquelin, for att utrona detta, afskrapa-
de dern, inlade aiFallet i ett i ena andan

bopsmalt glasror, i hvars oppna anda in-

stacks ett rodnadt lackmuspapper, och

upphettade rosten i lagen af en larnpa ;

dervid utvecklades en gulagtig; anga,pap-
peret blef blatt och tecken till ett gulag-

tigt liquidum afsatte sig pa glaseL De
misstankar detta vackte pa rost af torr-

kadt blod, foranledde sedan motprof at'

jernrost, hemtadt fr§a jern, der nagot
sadant icke kunnat intraffa, och detta rost

gaf alldeles samma resultat.

Kaiium. Brunner bar uppgiiVit ett hattre och

mindre dyrt satt an de vanliga , att erhal**

*) F& anf. stalle p. 99.
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la kalium *). Det bestar cleri, att i ett

Jiiirl af smidt jern inliigga kolad vinsten,

hlandad med Y'^ af vinstenens vigt finrif-

Tit kolpulver; att sedan upphetta jernkar-
]et mellan tradkol i en god di agugn och lata

de af denna operation utveeklade flygtiga
amnena ledas, genom en krokt bosspipa,
ned i ett med petroleum till en del fylldt,

betackt fbrlag af koppar. Af i4f uns ra

vinsten erholls pa det sattet 3^ drachma
kalium. Dr Wohler, som i sallskap med
Hr Kindt i Lubeck repetenat Brunners

forsok, hvartill de betjente sig afdevan-

liga qvicksilfverflaskorna af smidt jern,
bar gjordt oss bar bekanta med fordelag-

tigbeten af denna operation, till erhallan-

de af ett af de dyrbaraste chemiska rea-

gentia. Jag bar i sallskap med Hrr Alm-
roth och Wohler repeterat dessa forsok

med all onskad framgang. Vi funno lik-

val dervid, att ehuru genom fortsatt bet*

ta allt det kolsyrade kalit reduceras och

fdrflyger, sa far man dock, sasom Bris-
ker uppgifvit, icke mer an en del deraf

i^metallform. Vid vara forsok tappte sig

ganska snart det afledande roret; vi er-

satte det clerfore med ett coniskt ror ,

med sin smala anda, som var t£ turn i

©ppningen, inskrufvadt i jernflaskan , och
med den vidare inpassadt i ett forlag af

koppar, af en egen ganska beqvam con-

struction, bvari petroleum var ingjutit ,

och hvarur de gasformiga producterna ge-

*) Neues Journal fur Chemie und Physik % R.
B. 8. s. 517.
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noiii ett glasror leddes. Midi emot rorets

oppning var pa forlaget en aiiuan oppning,
forscdd nied en stark och rorlig ten af

jeru, med hvilken halet, da det borjadc

ta'ppa sig, kuade uppborras. Men oaktadt

alia dessa fdrsigtighetsmatt tappte sig ro-

ret anda alltid temligen snart. Vi undan-

drogo da rosten, lato kolen falla undan,
och sedan apparaten afsvalnat, utborrades
det amne som fastnat i roret, hvarefter

kolen ater inlades och massaa brandes

pa nytt. Pa* detta satt erhollo vi, af 4
skalpund ra vinsten, anda till 3 uns ka-

lium, och derofver* Vid detta tillfalle

intraffa likval atskilliga ovantade pheno-
men, som fdrtjena undersokas, hvarifran

vi hittills varit hindrade af forsaken att

undvika dem.
Den gas, som i stor mangd bortgar,

borde icke kunna vara syrsatt kolgas, erne-

dan denne, efter Gay-Lussacs forsok, af

kaliuin sonderdelas vid en lagre hetta an
denna , och saledes borde man vanta att

icke kalium skulle reduceras af en fraud-

skap som det ofvervinner, haldst bada,
blandade i gasform, ur jernkarlet utkom-

ma; sedan brinner denna gas med hvit,

lysande JSge, som roker starkt, och ga-
zen medfor ett fast, densamma i rokform

loljande amne, som afsatter sig i losa sviir-

ta massor, hvilka i luften tanda sig och

brinna likt pyrophor. Stundom ar detta

amne farglost, det ar da operationen gar
bast. Det tiinder sig aiVen da af vatten,
och blir, da det uppsamlas i petroleum
och sedan med vatten behandlas, einober-



rodt. Dot amne som tapper roret ar icke

Jialium, utan det ar ea morkgra, seg

massa, som innehaller kalium, som icke

kan, utan att anvanda borr eller meissel

och ham mare, fas 16s ifran roret , som tan-

der sig mycket latt af vatten
,

smalter

icke, och som vid distillation ger betydligt
kalium samt koi och kali. Ar detta koibun-

det kalium ? Ett sSdant maste val gifVas, da

metaller af svagare frandskaper an kalium

dermed forena sig. Eller ar det endast

en mekanisk blandning af kol, vattenfritt

kali och kalium, uppkommen deraf att

hlandningen af koloxidgas och kaliumgas
i utgaendet, vid den sjunkande tempera-
turen, begynna sonderdela hvarandra och

saiedes afsatta sig alia 3, intimt samman-
blandade pa det mindre heta rorets in-

sida? Men hvarfore sonderdela de dS icke

hvarannan fullstandigt?
— Denna sista giss-

ning synes mig dock sannolikast, emedan
da vi ny ttjade ett rdr af en vanlig boss-

pipas diameter och gasen saiedes under
en vida hastigare fart genom roret haf-

tigare afkyldes, erhollo vi vida mer kali-

um och mindre af denna skorpa.
*—- Det

vid denna operation erhadlna metalliska

kalium innehaller kol i chemisk forening, (

ar saiedes ett kolbundet kalium. I Distil-

lation lemnar det ett svart pulverformigt
kolbundet kalium och ger rent kalium,
som gar dfver.—.Jag hoppas att vid fdr-

sokens fortsattning fa dessa amnen narma-
re utredda.

Mahcet, som vetenskaperna i fortid ^f*-

fdrlorat, bar undersd'kt hafsvatten, ham-°vattck
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tadt fran trackten kring Porthsmouth *).
Han fann, att det innehaller upplost en

ej obetydlig portion kolsyrad kalk , som
det under afdunstning afsatter, och som
visar livar de millioner skalkrak, som
deri uppehalla sig, hamta materialet for

sina skal. Deremot innehaller det ingen

kolsyrad talkjord. Det innehaller icke

saltsyrad kalk, d. a. i den inlorrkade mas-
san af hafsvattnet finnes icke detta salt.

Deremot om saltet upphettas i en retort

till borjande glodning, sa erhaller man
ett sublimat, som ar saltsyrad ammoniak.
Af svafvelsyradt natron kunde Marcet in-

tet spar upptacka ; vid luftens vanliga tern-

peratur ger hafsvattnet endast koksait och

svafvelsyrad talkjord. Ilr moderluten er-

lioll han ett eget salt, anskjutet i sneda pris-

mer, som hefanns vara ett dubbelsalt af

svafvelsyradt kali och svafvelsyrad talk-

jord. Slutligen liar han ocksa adagalaggt
alt hafsvattnet icke innehaller salpeter,
emedan det, blandadt med svafvelsyra och

guldblad, icke i kokning upptager det

mindsta af guldet, hvilket dock sker af

den ringaste tillsats af salpeter.
*—

Bareger- Longchamp har undersokt det bekan-
•vattnet. ^ ]3are'gevattnet som sk mycket anvandes

i medicinskt hanseende, bade natift och

med konst eftergjordt **). Dess hufvudbe-

standsdei skall vara hydrothyonnatron,

(svafvelbundet natrium med svafvelbun-

*) Annals of Philosophy Apr. 1823 p. 261.

**) Annules de Ghimie et de Physique. T. XXII.

p. 1 56.
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Jet vate) det haller hvarken svafvelsyra-
de eller kolsyrade Salter ocli falles hvar-

ken af kalk eller barytvatten. Derjemte
haller det ett organiskt amne, som man
kallat animaliskt, och som Longchamp icke

beskrifvit. Detta amne ersattes i de arti-

ficiella baden med en upplosning aflimm,
livarmed det, efter Longchamp, dock icke

skall hafva nagon likhet. Flera sydeuro-

peiska mineralvatten innehalla npplosta

egna amneii, som man plagar kalla ani-

maliska, emedan de i torr distillation gif-

Va amoniak; dessa amnens narmare under-

sokning och jemforelse med hvarandra
sknlle vara ett fortjenstfullt arbete, sar-

deles om det kunde ske af en och sam-
ma person.

Vid varma kallor liar man i allman-

het den fordom, att det undei jordiskt var-

ma vattnet blifvit intimare forenadt med
varmet, an da det p& vanligt satt ofver

elden upphettas, sa att det hehaller sig
vida langre tid varmt i luften, an van-

ligt varmt vatten. Denna fordom a'r sa

inrotad, att man traffar personer, som
forsakra sig maiigfalldiga ganger hafva

gjort jemforelsen och att skillnaden varit

pa halfva till hela dygn ; sa fann jag det i

Carlsbad , och det samma hade jag forut

hort i Mont Dore. Longchamp har sokt

pa experimentel vag vederlagga denna
fordom derigenom,att han, vid badet-Bour-
bonne-les-Bains

**), verkstalt en dylik

jemforelse emellan det naturliga och det

') Pa anf. stalle T. XXIV. p. 247.
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arlificiellt uppvarmda vallnels afkylnings-
tider, och i'unnil clem, sasom man latt

kunde forutse, under iakttagande af sa

mycket mojligt ar lika omstandigheter,
alldeles lika.

Berthier har analyserat mineralvatt-

nct i Vals, deparlementet Ardesche *),
hvilket, sasom i volcaniska track lev ar van-

ligt , innelialler, jemte mycket kolsyra,
natron forenadt med kolsyra , svafvelsyra
och saltsyraj det som gor delta vatten

miirkvardigt ar, att det innelialler mera

kolsyradt natron an nagot annat bekan't

kallvatten. Det lemnar 0,00577 a ^ s *n

vigt fasta amnen, hvaraf o.oo5i ar kol-

syradt natron; hvilket gor nastan precist
ett lod vattenfritt kolsyradt natron pa
kannan.

Jag liar repeterat 311111 aldre analys af

Porla kallvatten, anstaild i en tid, da track-

ten deromkring var ode och stallet nastan

otillgangligt. De resultat jag erhallit, skall

jag
framdeles utforligare meddela. Jag

skall liar endast namna att jag funnit jern«
halten deri lika stor som i de hattre ul-

liindska jernhaltiga vatten, och att det

fria alkalit deri ar natron, och icke kali

hvaraf vattnet innelialler en ganska ringa

quantitet, som foretradesvis bor anses va-

ra med syrorna forenad. Det vatten som
till mina forsok anvandes, var hamtadt
ur den sa kallade Drangstugu-kallan.
Denna kalla ger mycket gaz som frail

liottnen uppstiger. Vid under.sokning fann

•) Pa artf. st. p. 236.
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jag
den innehalla iof procent af sin vo-

lum kolsyregas. I det aterslaende, som

hufvudsakligen var qvafgas, upptacktes en

halt af kolbunden vatgas, da en blandning
af lika delar ren vatgas och syrgas infordes

och med electriska gnistan detonerades,
hvarefter kalkvattcn grumlades af gasen.
Samma gas har ocksa nyligen blifvit funnen

,af West *) i det hepatiska vattnet fran

Harowgate i England. Redan for flera ar till-

haka angafs dess narvaro cleri af Scuda-

more, och West fann nu att vattnet pa en
Gallon innehaller 4* '5 c. t. af denna gas.

ioo c. t. af vattnet gifva 14.2 c. (1. gas,

nemligen 6.37 svafvelbundet vate, 1.94
kolbundet vate, 1.98 kolsyra och 3.71 qvaf-

gas.
— Detta hepatiska vatten innehaller

intet svafvelsyradt salt.

John Davy har undersokt nigra kal-

lor p& Ceylon °). Deras temperatur ar

emellan -j- 38 och 4- 4 2 ° ocn de gifva

bestandigt gas, som i huhblor utstrommar
fran hottnen; denna gas ar nastan ren

qvafgas. Vattnet ar i ofrigt nastan rent

och lemnar vid afdunstning endast spar
af koksalt och ett forbrannligt amne, som
val kan hafva harrort fran korken , hvarmed
det tilitaptes da det hamtades for under-

sokningen. Boussignault och Mariano de

Rivero hafva funnit dylika kallor i track-

ten kring Maracay i sodra America. De-
ras temperatur var emellan •+- 44

° oc^ ^7°

*) Journal of Science, Litterature and the

Arts B. 1 5 p. ,22.

**) Annates de Chimic et de Physique T.

XXIII. p. 269 och 273.
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ocli gasen var dels ren qvafgas, dels qvaf-

gas blandad med^litet kolsyregas.
Ficinus har undersokt Toplitzer vatt-

net °) och dervid funnit atskilliga ganska
oviintade resultat. Forst traffade ban, i alia

vidToplitz frambrytande kallor,kopparoxid,
en bestandsdel, som hittills icke biifvit fun-

nen i mineralvatten. Vid den analys

jag gjorde af vattnet i Toplitzer Steinbad,
fann jag det icke; hvilket likval icke be-

visar dess franvaro, emedan bela den

quan titet vatten, jag hade att analysera,
var blott hvad som rymdes i en boutelj
af vanlig storlek, och dervid kan en rin-

ga qvantitet af en kropp , som
ej sokes,

latt undfalla uppmarksamheten.— Jag hop-

pas dock att framdeles kuiina verifiera

kopparens narvaro i dessa ratten genom
fbrsok. — 2:0 Ett dubbelsalt, som han
kallar kisel-mangan-natron, och hvars nar-

varo i ett vatten, som haller bicarbona-

ter ar mig alldeles obegriplig. I den i

noten nyss citerade underrattelsen har ban

ej
beskrifvit detta salt, eller anfort de

grander pa" hvilka han stodjer sin mening
om dess tillvarelse. 3:o Flusspatssyra i en

sadan qvantitet att det giaskarL, hvari

den afskiljdes, blef matt etsadt pa insidan.

Vid mina forsok med Carlsbader vattnet,

der jag afven fann denna syra, blef dess

upptackande ytterst sva"rt, derfore att vatt-

net haller mer kiseljord an som fordras

till

*)
Frorieps Notlzen aus dem Gebietc der Na-
tur-tind Heilkunde B. VI. p. 194*



1 45

till flusspatssyrans mfittnnde, och man sa-

ledes alltid, vid ilusspatssyrans eftersokning,
far den kisellialtiga syran som

ej
frater

glas. Toplitzer valtnet ha Her afven kisel-

jord
i mangd; feo Att vaLlnet iir sa for-

anderligt till sin halt af upplosta amnen,
att han en g a 1 1 g funnit t. ex. kalkhalten

inom en tid af 6 timmar 5 dubblad. Af
tre glas som pa samma gang upptogos ur

kalians baeken, men fran o 1 i k a stallen ,

boll ett myckct jern ,
det andra foga och

det tredje intel. — Att utan repetition

motsaga dessa resultat vore origtigt; men

jag kan icke neka att, siirdeles det sista

gransar intill det otroliga , for att icke sa-

ga det omojliga.

Schweigger bar nppkastat den for-

modan, att Carlsbadervattnet torde halla

nickel *), med anledning af en observa-

tion af Ficinus, att Sprudelsten skulle in-

nehalla koppar och gifva en bla vatska,

da dess upplosning behandlas med aramo-

niak. Professor Ficinus bar meddelat mig
af samma .stuff, bvari ban trott sig finna

koppar, och den var fdremalet for en af de

sprudelstens-analyser jag i K.V. Ac. Handl.

meddelat **) , och inneholl intet, med bit*

tills brukliga reagentia upptackeligt, spar
af koppar. Under mitt vistande i Carls-

bad 1822 undersokte jag dessutom vatt-

*i
) Ncues Journal fur Chemie iind Physit. %
R. D. 9. s. 388.

**) For ar 182-2 p. 179. Ben bruna variete-

tcn
,
af 2.86 e, v.
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net p& kopparhalt, just af denna anled-

ning, och fann , att det med en upplos-
ning af hepar lSngsamt gaf en ringa svart

fallning, som inneholl jern, utan ringaste

spSr pa koppar.
Chemi- Vid undersokningen af flusspatssyran,

*l75cn**
fann

j
a& * denna syra ett fortraffligt rea-

gens for verkstallandet af analytiska for-

sok pa*
mineralier. I nagorlunda concen-

trerad form upploser den slammadt pul-
ver af mineralier, som utan alkalis tillhjelp
ickeskulle kunna sonderdelas, och da denna
narvaro af alkali ar hinderlig for analysen ,

sker den latt med flusspatssyra. Man af-

roker upplosningen , hvarvid kiseljord
forloras med syran, och det aterst&ende

saltet sonderdelas med concentrerad svaf-

velsyra for att afskilja flusspatssyran , och
man har nu alia fossilets best&ndsdelar,
utom kiseljorden , forenade med svafvel-

syra och kan med latthet Stskilja dem.
Da flusspatssyrans beredning fordrar*

om den skall blifva ren, apparater af guld
eller platina, sa" kan den

ej
af alia erhdl-

las. Man kan dk hjelpa sig med att blan-

da det alkaiihaltiga fossil, hvars halt af

alkali man vill bestarama, efter dess olika

kiseljordshalt med 2 till 2— eller 3 gan-
ger dess vigt slammad och nagorlunda
ren flusspat, samt i en rymlig pla-

tinadegel ofvergjuta blandningen med svaf-

irelsyra till en tunn vailing, hvarefter mas-
san uppvarmes, sa lange nagon kisselhal-

tig flusspatssyra utvecklas, och derefter af-

drifves ofverskottet af fri svafvelsyra i'en

upphogd temperatur, som dock ej far g&
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till glddgning, hvaraf talk- och lerjords-
saltet kuude sonderdelas. Till beredning
af lithiou ar dcnna method visserligeu
den lattaste och minst koslsanima , da

flusspat kan anskaifas.

Flusspatssyran ar dcssutom ett Ids*

ningsmedel for titan- och tantals3'ra,
H varigenom imdersdkuingen al' mineralier,

soni innehalla dessa genstrafviga kroppar,

mycket kan Jattas.

Forsoken till den mikroskopiska ana-

lysen med blasroret, hafva af Smithsoij

fatt atskilliga ganska anviindbara och goda

tillagg *). For att upptacka om ett mi-
neral haller nagon syra, smaltes det med
soda, sodamassan upploses i vatten, en
klar droppe deraf pa ett glas mattas med
attiksyra och forsiittes med en droppa af

en svag losning at' blysoeker. Alia mi-

neralsyror, utom salpetersyra, falla blyoxi-
den. Svafvelsyra upptackes, om kroppen
i reductionseld smaltes med natron och
den smalta massan lfigges i en droppe
vatten pa rentsilfver, hvarvid silfret svar-

tas af den ringaste portion hepar i salteU

Saltsyra upptackes om det amne som miss-
tankes innehalla dem, lagges pa silfver i

en droppa af en upplosning af svafvel-

syrad jernoxid eller kopparoxid, da ge-
nast en svart hinna bildas pa silfret, af

samma natur som den hvarmed man
svartar bronzarbeten. >— For att fasta

och qvarhalla mycket srna partiklar, bar

*) Annals of Philosophy N. S. 187.3 Maj 384-
Dec. 4 1 2.
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Smithsoh foljande beqvama och fortraffliga
method : lian tager en fin platinatrad ,

som gores jemn for andan, faster der en
liten prick af eldfast lera, utrord med
vatten, tangerar dermed den splittra, pk
hvilken han vill bla"sa, torrkar dem i la-

gen och kan nu utssitta dem for hvilken

temperatur som heldst. Han har ock

nyttjat en pasta af slammad qvartz, men
denna h&ller ej med lika sakerhet. Han
anvander leran ytterligare pa det satt, att

ett stycke eldfast hvit lera lagges emellan
tvanne papper, utplattas med en bred
hammare till dess den f&r behorig tunn-

het, dk det klippes i stycken af den form
man vill, t. ex. smala och l&ngspetsiga

trianglar, bredare remsor. Vid bruket
deraf afbranner man papperet. De kim-
na nyttjas till supporter bade for borax
och blyoxid och passa vid m&nga tillfal-

len i stallet for kol eller platinatrad; t.

ex. for att visa jernets narvaro i graphit,
ritar man dermed pa leran, kolet bran-
nes bort och streket st&r rodt qvar.

—-

Smithson har vidare funnit att, ehuruval

qvartz ar osmaltlig for blasroret, sa kan
ban dock ofullkornligt smalta flinta, sk

val Fransk, som Engelsk. Detta ar en

foljd af den kolsyrade kalk denna flinta

inneh&ller, som stundom genomvafver den
i synbara petrifieater.

LoNgchamf bar anslalt en series af

forsok ofver svafvelsyrade, saltsyrade och

kolsyrade salters sammansa ttiring *) , deter-

•) Aunales de Ghimie T. XXIII. p. *$5 och ziS.
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tninerad genom failningar med Salter af

baryt, silfver och kalk, samt dfver baryt
och silfversalters sammansa ttning, genom
iallning med svafvelsyrade och saltsyra-
de Salter. Andam&let med dessa forsdk

ar att bevisa, att en Jiten portion af det

odecomponerade och eljes losliga fallnings-
medlet fuller sig med den oldsliga fore-

ningen och dkar dess vigt pa* ett sa" obe-

stamdt satt, att man icke kan erh£lla t. ex.

lika qvantitet saltsyradt silfver, om silf-

ret utfalles med saitsyra i ett forsdk och

med olika saltsyrade Salter i andra. Han

jemfdrer sina resultat med dem jag dra-

git af mina forsdk pa* flera af dessa Salter,

och slutar af skillnaden emellan mina
och hans resultat att mina forsdk aro

lika opalitliga som hans. I ett forsdk att

bestamma gransorna for oscillationerna

emellan goda analytiska forsdk hade jag

visat, att de i nSgra fall, sardeles pa tor-

ra vagen, kunna fas dfverenstammande

pa 10,000 delarna, och att i andra de

Jumna erhallas fullt dfverenstammande p&
iooo delarna. Longchamp slutar af sina

forsdk, att mina resultat icke kunna vara

rigtiga pa"
ioo delarna och stundom aro

felagtiga pa flera procent.
— Naturen af

denna berattelse medger icke en narraa-

re granskning af Longchamps arbete ; men
att alldeles stillatigande fdrbiga* denna

omogna frugt af chemisk verksamhet, skul-

le likna, antingen ett fdrakt, som den
icke fdrtjenar, eller en gifven vederlagg-

ning , som man
ej ville vidrdra; sSledes

skall jag yttra nigra ord derom. — AtskiL
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liga Salter hafva den egenskapen att vara

svarlosta, cller till ,och med olosliga, i vis-

sa viitskor, t. ex. salpetersyrad blyoxid, sal-

petersyrad och sajlsyrad baryt aro sa mycr

ket mindre losliga i surt valten an i rent,
att man ur deras losningar kan falla dem
med deras cgen syra. Da man begagnar
•sig

af dem till sura uppldsningars fallan-

de, sa delerraineras en del af failnings-
medlet att

folja fallningen, af hvil-

ken den omslutes och till hvilken den
stnndom torde aga en ringa grad af che-

misk frandskap. I detta hanseende ut-

marka sig salpetersyrad baryt och salpe-

tersyrad biyoxid ; men det falda kan , i

de fiesta fall, ater upplosas genom tillrack-

lig tvattning, nfir denna rigligt verkstalles.

Phehornen af delta slag fbranledde Long-
champs forsok , och da han sedan fortsat-

te dem med varierande resultat af fall-

ningar, der det
ej

bor intraffa, sa harrdrde
detta fran bans salt att tvatta (genom re-

peterade afhallningar,) hvars ofullkomii^het

tydiigen finnes derat, alt bans svafvelsy-
iade baryt, glddgad i retort, gaf fri saltsy-
ra f som Atminslone ej bordt folja med i

fallningen. Forsokcn aro anslallde for

30 ar sedan; de bade la It att cmgoras
•med iakttagande af hvad man sedan den
<lid<m liirt at' konsten att gora noggranna
forsok, att tviitla och uppsamla det t vat-

lade till vagr.ing, och hela felet ligger

deri, alt Longcha.mp an.selt dem vara de

i>asta som kunna goras i den chemiska

analysens liarvarande slAndpunkt, bvari-

Mn ; tie visserligco aro langt aflagsne;
men tjena likval mindre dfvade chemister
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sasom en varning for samma kalla till

fel. Phillips har dessutom med fdrsok vi-

sat att man, under begagnande af just
de forsok Longchamp anfort, kan komma
till ganska nara ofverensstammande resul-

tat°3- I allmanhet beror, vid dessa slags

analytiska bestammanden, utslagets rig-

tighet pa*
tSlamodet att uttvatta fullkom-

ligt de fallningar, sora skola vagas, och

p& det prof, bvaraf man betjenar sig, att

bestamma nar tvattningen skett tillrack-

ligt. Jag brukar att pi en polerad pla-

tinaspade upptaga ett par droppar af tvatt-

vattnet och, d& de efter afdunstning icke

lemna sjnbar flack, upphorer jag med

tvattningen.

*) Annals of Philosophy. N. S. OcL i8*3. p. 289.
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Mineralogie.

Ariifi- Mitscherlich har visat, att atskilliga
cieiia

foreningar, som pa torra vagen i stort bil-

lier. das, stundom fas anskjutna i kristaller,

som d^ alldeles likna de i mineral riket

forekommande kristalierna af sarnma va-

rietet *).
De foreningar han erhallit fram-

bragte pa detta satt aro: subsilicat af

jernoxidul,
silicat af samraa basis, af talk-

jord och kalkjord, dessa silica ter hafva

peridotens (olivins) kristallform ; bisili-

cat af jernoxidul och kalkjord, af kalk-

jord och talkjord, dessa bfsilicater hafva

alia pjroxens (augitefns) kristallform ; tri-

silicater af kalkjord och talkjord; glim-
mer ; kopparoxidul ; kopparoxid ; zinkoxicl;

oxidum ferroso-ferrieum* svafvelbundne

jern, zink och bly, arsenikbunden nickel*

Af dessa kristalliserade kroppar har Mit-
scherlich till en borjan narmare beskrifvit

kristallfigurer af tvenne, nemligen: i)jern-
oxidul-silicatet, hvars sammansattning han

funnit vara 3i.i6 kiseljord samt 67. 1^ jern-
oxidul , jemte

ro.65 talkjord och o.c>5 forlust.

Detta ofverenstammer alldeles med den

mineralogiska formeln^S. Denna forening
bildar sig vid smaltningen i kopparpro-
cessen och i

f farsk-slaggen i stangjerns-

processen. Dess kristaller aro merandels
morka och af jerngra glans. Stundom aro

de likval foga fargade och innehalla da en

betydlig portion kalksilicat, utan foran-

•*) Annalcs de Chimie et tie Physique T.
XXIV p. 5. 35.
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tiring i krislalformen, som, till sina pri-
mitiva och secundara former, alldeles 6'fver-

enstammer med peridqtens. Berthier har

frambragt alldeles sainma kristallisation,

genom sammansmallfling i degel af kol-

syrad mangoxidui och kiseljord, och den
kristalliserade foreningen var der mangan-
oxidulsilicat. i ^Glimmer product af koppar-
processen vid Garpenberg i Dalarne. Mit-
scherlich har visat att denna glimmer lik-

nar till alia delar den nalifva. Han har

jemfort dess sammansattning med den na-
tiva svarta siberiska glimmerns, analy-
serad af Klaproth, och funnit:

Arlif. Glimmer.

Kiseljord
•—

/^.Si
—

Lerjord
—-

S.74
•"~?"

Jernoxid >— 28.91 —
Manganoxid —'> 0.4& —
Kali — i.o5 —
Kalkjord — 6.23 —.

Talkjord
—

io.i^
~—

9»oo
Denna ofverenstammelse ar ganska

markvardig, haldst det ar bekant att man-

ga analyser pd natifva glimmerarter haf-
.

va gifvit resultat af storre skiljagtighet.
Just i Stockholms grannskap, emellanjff^a//i.

Danviksbomen och porten till Danviks Ho- f
ka

spital , har man vid sprangning i berget
4

'),//CrMo-
nara hamnen funnit en gang, fdrande, jemte^

bden
.

gron och rod faitspat, magnetkis och sTo^l-*

svafvelbunden molybden , i stora derba, h°ims

i brottet bladiga stycken , jemte spar af li^"
kopparkis och arsenikkis.

*) I Fstrgaren Gosdbe's egendom.
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Tcllur- I K. Vet. Academiens samling, som

vismut"
ny^Sen undergatt en ny iordningstallning,
liar man, bland de for langre tid tillbaka

vid Riddarhyttan i Westmanland forekom-
na mineraiier, funnit en bredbladig, silf-

verhvit, glansande tellurbunden vismut,
lik det von BoRNska wasserbleysilber. Den
har fdrekornmit jemte ceriten i Bastnas-

faltet, som sedan lang tid ar odelagdt.
Saitsy- Bland mineralierna i denna samling,
radt

biy.fans pa ell stujr af kolsyrad blyoxid, med
paskrift att vara ifran Mendiff near Church-
hill i sommersetshire, ett spatigt, nagot
i gult fallande mineral, som jag har ana-

lyserat och funnit vara ett nytt species
basiskt saltsyradt bly *), eller efter den

nyare Ssigten af saltsyrans natur, en ny
forening af chlor, bly och syre, som bestar

af en atom chlorbundet och aatomer syrsatt

bly £ Pb Ch 2

**) + 2 PbO *
, som innehal-

ler en ringa mechanisk inblandning afkol*

syrad blyoxid. Det vanliga basiska salt-

syrade blyet har formeln Pb Ch* + 3 Pb O* ,

och det af Klaproth analyserade saltsyra-
de blyet fran Matlock, har andra genomgan-
gar och synes besta af en atom saltsyradt
och en atom kolsyradt bly.

phoj- Berthier har analyserat phosphorsy-

5

P
rad

rac* kopparoxid fran Liebethen i Ungern •£).

koppar- Han fann den krisalliserade sammansatt
oxld<

af kopparoxid 63.9, phosphorsyra 28.7

*) K. Vet. Acad. Handl. 182? forra H. p. 84.

**) Rattare Pb Ch4
; emedan ,

da chlor betrak-

tas sasom enkel kropp , vigten afM = 2Ch,
och MO 3

(chlorsyran)
= 2 Ch -\- 5o.

•f) Annales des Mines X. 8. p. 335.
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och valten 7.4 » svarande emot formela

Cu* P + 2 Aq °)i Den mamellonerade va-

rieteten bestir af kopparoxid 64.8, phos-

phorsyra 22.8, kolsyra 1.0, vatten 9.0 och

jernoxid 1.6. Berthier anser den inne-

h&lla en blandning af det foregaende med
4 kolsyrad kopparoxid, smittad af litet

kopparoxidhydrat. Jag bor anmarka, att

den phosphorsyrade kopparoxiden fr&n

Ehrenbreitstein i detta fall ar ett sarskildt

species, enligt Lynn's analys **). Denna
bar af Arfvedson blifvit repeterad, som
funnit kopparoxid 68.2 , pbosphorsyra 24^
och vatten 5.97. I denna ar phosphor-
syrans och basens syre lika, s&som Lynn

angifvit, Vattnets syre ar mindre an half-

ten af oxidens. Men det af Arfvedson

analyserade prof inneholl delar, som for-

lorat sitt kristallvatten och svartnat, hviiket

ar vanligt hos detta mineral.

Svafvelbunden kobolt, som fdrut fun-SvafVel-

nits endast, sSsom den storsta sallsamhet, £"£
den

vid Riddarhyttan , i Bastnasfaltet, larer

afven hafva forekommit vid Loos i Hel-

singland, hvarpa en stuff af svafvelbun-

den kobolt, fran sistnamda stalle, traffad

i K. Vet. Acad, samling ar ett bevis, den
ar till utseendet olik den fr§n Ridderhyt-
tan, och har en jemnare brottyta. Samma
forening har nyligen blifvit funnen vid

Miisen i Siegenska landet,
'

i den sa kallade

Jag har fran Liebethen phosphorsyrad
kopparoxid i kristaller

,
som innehaller gan-

ska mycket arseniksyrad koppar,
*) Xrsber. 1822. p. 126.
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Sclwabengrube. Man har hallit den for

gianskobolt; men Wernekinck bar arialy-
serat den ocb funnit den ej innehalla ar-

senik *). Analysen, sora i ofrigt tarfvar

att, efter en annan method, omgoras, har

gifvit koholt 43.86, jern 5.3 1
, koppar 4> 10 >

svafvel 4 I00 > Bergart 0.67, samt 5.oiG

forlust, och utmarker samma for kobol-
ten ovanliga svafvelbindningsgrad , som
Hisinger funnit 0£f

), nemligen C0S 3
; dS

den artificiella svafvelbundna kobolten all-

tid blir CoS*.
Warfel- Jag har undersokt Wurfelerz fr£i*

crz*

Cornwall; analysen, hvars detaljer jag an-

ilu icke beskrifvit, gaf arseniksyra 40*20,,

phosphorsyra 2.53, jernoxid 39.2, kop-
paroxid 0.65, vatteix 18.61 ., berggart 1.76*
Detta instammer med Lynn's formel for

phospborsyrad kopparoxid, att nemligen
basen, syran och vattnet halla lika syre,

i hvilket fall formeln vore Fe* A*-fr5Aq.
Men analysen bar gifvit nara 3 procents
ofverskott, till bevis att mineralet bailer

ganska mycket jernoxidul, sa att denna
formel ej fir att antaga for rigtig. Jag bar

anfort detta resultat endast for att visa, att

Wurfelerz ingalunda ar samma- forening
som bildas, da artificiell arsen-iksyrad jern-
oxidul far tillfalle att syrsattas i luften

och blir gron. Pohl har fran Brasi-

lien hcmfort ett annat species arseniksy-

*) Neues Journal fiir Cheroie und Physik. N.

R. B. 9. p. 3o6.

**) Afh. i Fysik, Kemi och Mineralogi , H.
III. p. 32i.
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radt jern, som ]ag afven haft tillfalle att

flygtigt undersoka, det haller sa" mycket
mera arseniksyra och vatten an Wiirfe-

lerz
,

att det icke ar samma species som

detla, men det ar ocksa icke nagondera
af jernoxidernas neutrala foreningar med

arseniksyra,
Berthier liar undersokt den sa" kal- Ockra

lade Gulockran, fran atskilliga stallen i

Frankrike. Han liar funnit den vara lera

fargad af jernoxidhydrat, svarande emot
iff311 12 till 37 p. g. jernoxid °), ban
anser dessa analyser bevisa lillrackligt, att

ingen ockra ar jernoxidsilicat, sasom lian

anfor att jag pastatt. Det af mig anfor-

da yttrande har likval pa intet satt an-

gatt dessa gulfargade leror, utan gafs om
de sa kallade myrmalmer, som hos oss

forekomma, och i anledning af de ana-

lyser Liedbeck dera i mitt Laboratoriimi

anstallt, genom hvilka Sdagalades att en

del af jernoxiden i dessa myrmalmer var

i fdrening med kiseljord, eller i form af

ett vattenhaltigt oxidsilicat, och jag har

visat att ett sadant hildas, da silicium-

bundet jern far oxideras i vatten.

Phillips har undersokt ett straligt Natif

och ganska voluminost salt, som bildas ^J^*"
genom forvittring af en svafvelkis i ler- Berg-

skifTer,viden6fvergifven stenkolsgrufva **).
smor*

Phillips fann det besta* af svafvelsyra

3o.g jernoxidul 20.7, lerjord 5.2, vatten

43.2. och beraknar det vara sammansatt

*) Annales des Mines B. 8. s. 356.

**) Annals of Philosophy. N. S. 1823. Jun. p. 44G.
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cfter bestamda forhallanden, af i at. svaf-

velsyrad lerjord, 3 at. svafvelsyrad jern-
oxidul och 25 at. vatten, hvilket likval

icke kan vara handelsen, emedan svaf-

velkis, som vittrar utoai beioring med
lerskiffer, ger en till yttre formen lika be-
beskaflad svafvekyrad jernoxidul, utan

lerjordshalt, bvadan saledes denna till-

falliga blandning icke kan anses for nagot
sarskildt mineralogiskt species. Detta
salt ar det af Tyska mineraloger sa kal-

lade Bergsmor (Bergbutter, Bergseife).
Brandes har analyseratett dylikt fran Thii-

ringervald *) och funnit det sammansatt

afsvafvelsyra 34.82, jernoxidul 9.97, ler-

jord 7.00. talkjord 0.80, natron 0.72, am-
rooniak 1.75, vatten 43.5, bergart 1.00 (for-
lust o.45)-Man inser af denna analys tydligt,
att dessa efflorescerande Salter aro tillfailiga
och obestamda blandningar, efter som am.
net, hvarurde bildas, afgifver bestandsde-
larna i olika relativ myckenhet.

Uran- Jag bar i forra arets berattelse (p.i45)
gllxnmer'anf6rdt att Phillips i uraniten fran Corn-

wall funnit phosphorsyra. Connybeare bar

visat °°} att Ekeberg forst gjort denna upp-
tackt, i dess afhandling om pbosphor-
syrad kalk, der ban sager att, om en

upplosning af uranit i salpetersyra blan-

das med en losning af attiksyradt bly, sa

far man en fa lining som for blasroret,

genom sin kristallisation, visar sig vara

phosphorsyrad blyoxid. Jag bar under-

*) Neues Journal fiir Chemie und Physik N. R»
B. 9. p. 417.

**) Pa anf. stalle Aug. p. i56.
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sokt, sa" val uranit frSn Auinn , som den
frAn Cornwall , och funnit phosphorsyran
i b3da bekraftad , dessulom traffade jag
i uraniten fran Autun barytjord, amraoni-

ak och flusspatssyra, som jag vid min for-

ra analys ofversett
*). Jag f'ann i Urani-

fran Cornwall.
—-. —. 6o.25
_ ~ 1 5.56

Kopparoxid 8.44

ten frftn Autun
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Chalkolith, ar sammn syras dubbelsalt med
topp^roxid och uranoxid. Chejinsta for-

meln for uraniten iirCa 3 P^^U^+^Aq.
och fdrChalkoli then Cu * P *

-j~4'tJ p 4-48 Aq.
Laugier har afven analysers t Uraniten

frail Autun och finner den besta af phos-

phorsyrad uranoxid med frl , caustik kalk-

jord*), hvilket val strider emot theoretiska

begvepp.
ickemt- Ett eget mineral, som synes vara

lu/nera-
nytt > finnes temligen allmant i graniten

tier, omkring Stockholm, sardeles i gSngar.

"^erai

m
i"Uppniarksamheten vacktes derpa forleden

grtnit- sommar af Magister Dalman, som hemforde

'krhfg

1

en stuff deraffran grannskapet af Danviks-
Stock- tullen. Just vid ingangen till Danviks-
holm*

hospital gar landsvagen utmed ett af-

sprangdfc berg, der en 3 quarters bred

gang, lik ett bredt band, ligger paral-
lels med vagen, men nagra alnar ofver

densamma. I denna gang forekommer
detta mineral vackrare an pa nagot an-

nat stiille. Det|har en svag gulagtigf gron
farg och dess brottytor hafva mind re

glans an faltspatens. Det har icke funnits

kristalliseradt, men s5 mycket man afge-

nomgangarna kan sluta liknar kristallfor-

men faltspatens, fran hvilken det lik val

skiljer sig derigenom att det smaller lat>

tare och svaller n3got innan det borjar
att smalta. Dess yttre habitus ar i hast

lik spodumens, och detta gaf anledning:
till

*) Annales de Chiniie et de Physique T. XXIV.

P- ?39.
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till dess narmare undersokning. Jag farm

det sammansatt af kiseljord 63.7, lerjord

23.95, kali 1,20, natron 8*1 1, kalkjord 2.o5,

talkjord 0.65, jernoxid o.5o* Denna analys
intraffar ej precist med nagon formel, tro-

ligen emedanmineralet ej
erhallitsrent nog.

Det narmar sig ett sadant forhallande, att

natron, kali, kalk och talk aro deri trisili-

cater och sasom en atom forenade med
3 at. bisilicat af lerjord.

— Meningen med
anforandet af det analytiska resultatet ar

likval endast att visa, att detta mineral

icke ar faltspat, utan nagot anuat som

fortjenar att narmare utredas.

Levy har pa crystallographiska griin-^ya
ai-

der utmarkt sasom nytt, ett mineral, somnexaller*

jjemte adularia och det slags titanjern*
som fatt namn af Grichtonit, forekommer
i Dauphine och blifvit ansedt for sphe'ne>
emedan det har sararaa farg och glans;
det skiljer sig likval derifr£n genom en rin*

garehardhet,och andra vinklaraf detrhom*
Liska prisma som ar dess grundfigur **}. In*

gen tingar hekant om dess samrnansattning.
Broke fortfar att rikta mineralogieri

Dagon gang med nya mineralier, men ofta

och i myckenhet med nya namn; sadana
aro Cleavelandit, Arfvedsonit, Latrobit

Childrenit, Sommerwillit **). Man skall

likval icke, tro att alia dessa utmarka nya
foreningar. Cleavelandit ar hvad man i

*) Annals of Philosophy. N. S. April i8a3.

p. 241.

**) Pa artforda stalle Maj 38 1
,
Nov. 394, Dec.

448. Journal of Seience*
,

Litteralure and
the Arts. B. 16 p. 2.74.

X. V. A, Anl. iS-iS.

'

I I
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allmiinhet kallar albit, s.om forst fanns vid

Finbo och som man iiu fannit vara ett i

England p& ganska manga stailen forekom-
mande mineral. -Brooke kallar det efter

mineralogen Cleaveland, och forkastar

namnet albit, emedan fossilet
ej

alltid ar

hvitt. Jag bor dervid erhindra, att det

namn som af forsta upptackaren gifves at ett

amne, ej,
utan af det skal att det leder till

forvillelse, bor af andra andras; emedan,
om den principen ej antages, alia hafva

lika riitt att ge nya namn at allt forut

benamdt och att, pa Brookes barbariska

maner, introducera sina vanners namn i

mineralogien, till stor olagenhet for ve-

tenskapens studium. Arfwedsonit ar

en hornblende fran Gronland, fdrut an-

sedd for Hornblende, och som, efter Mit-
scherlichs matning pa stycken deraf som vi

hit erhallit, alldeles ofverenstammer i sina

vinklar med hornblende. Hr. Arfwedson
bar, pa min begaran, undersokt den och

fatt alldeles lika resultat med v. Borns-
dorff af analysen pa- hornblende fran

Vogelsberg *) nemligen kiseljord 4 I «°'i,

lerjord 12.14, talkjord 11.20, kalkjord
ii,55, jeriioxidul ip.5o, manganoxidul
1.47, (forlust 2.33.). Latrobit fetter Prest-

niannen Latrobe) kommer fran on Amitok
vid kusten af Labrador. Den ar ljusrod till

fargen, repar glas, e. v. 2.80, bar ge-

nomgangar af ett dubbelt snedt prisma,,

Sammansattningen icke utront. Childrenit

synes vara phorphorsyrad lerjord och

•) K. V. Acad. Hand!. 1821. sedn, H. p. 216.
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jernoxid,
i sma vingula krislaller, fran

grannskapetaf Tavistock. Sommerwillit (ef-

ter Dr. Sommerwille) synes vara en min-
dre jernhaltig idocras fran Vesuvius. —

Grefve Trolle Wachtmeister liar Grana-

foretagit en dylik undersokning af gra-
ter*

naterna, som forut Henric Rose gjort af

pyroxener och von Bonsdorff af amphibo-
ler. Detta utforliga och fortjenstfulla ar-

bete omfattar granater fran i3 sarskilta

stailen; jag skall liar tabellariskt samman-
stalla resultaten:
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Af dessa analyser finner man, attgra-
nater gifvas, som jemte kiseljord inneh&l-

Ja lerjord och jernoxidul, andra som halla

jernoxid och kalkjord utan lerjord, och iinnu

andra som halla kalkjord och lerjord nastan

utan jernoxid ; att saledes de isomorpha ba-

serna lerjord och jernoxid, sombada halla 3

at.syre, kunna ersatta hvarandra, samt attde

isomorpha baserna med 2 at. syre, kalkjord,

talkjord, jernoxidul, manganoxidul, kunna
ersatta hvarandra i granater,likasom i pyro-
xener och amphiboler. Granaterna aro sam-
mansatta af dessa baser, som i mangfaldigt
olika proportioner ersatta hvarandra, pa efct

sSdant satt, att de utgora ettdubbelsilicat af

en treatomig och en 2 alomig basis, i det

forhallande att bMa halla lika quantitet

syre, och att kiseljordens syre ar lika

med basernas; den chemiska formeln for

deras sammansattning ar saledes, da R be-

tyder basens radical, R 3 Si 2 -f 2 R Si. Den

mineralogiska formeln kan vara FS-\-AS^
CS+AS, CS+FS, MS+AS, MS+FS,
mnS-\~AS och mnS-r-FS och i det mest

C
M

sammansatta fall „

mn
ter tanka sig att en granats formel kan
vara fS+ FS och saledes att den kan be-
sta endast af kiseljord med jernets oxider.
Af allt detta ar det klart, att granater till

och med p5 samraa stallen, men i oli-

ka drushol, kunna vara ganska skiljagti-

ga i sin sammansattning. Granaten fran

Klemetsaune passar icke in i formeln for

de ofrigas sammansattning, hvilket bar-

S^^S. Det la-
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rorer af betydliga frammande inbland-

ningar.
Soda- Vid denna undersokning fann Gref-
lith. ve Wachtmeister ett hvitt mineral, som

alldeles hade granatens form, i sma par-
tier inblandadt med granaten fran Ve-
suvius. Vid ana lysen befanns likval detta

icke vara en granat. Det bestar afkisel-

jord 50.78, lerjord 27.65, natron 20.96,

saltsyra 1.29, och ar saledes en sodalith,

4avars sammansattning 6'fverensstammer

me*d Grefve Dumn Bokofskis analys.
—-

Grefve Wachtmeister antager, att detta

mineral innehaller saltsyradt natron, sasom

isomorph inblandning, icke sasom chemisk

forening, hvaraf foljer att dess samman-

sattningsformel blir JYS2
-}~ 2AS. Att det-

ta mineral icke ar detsamma, som Herr
Arfwedson undersokt

,
har Grefve Wacht-

meister bevisat derigenom att det sist-

namda ar for blSsror mycket lattsmalta-

re och att saltsyran kan deri for blasro-

ret upptackas, hvilket ater icke var han-

delsen med det af honom undersokta.

Zeoli- Herr Retzius har undersokt atskilliga
ther. Zeolither fran Ferroarna , hvilka analysers

resultat *) utfallit pa foljande satt : a) Sil-

bite dodecaedre lamelliforme H. fr5n JXal-

soi kiseljord 56.o8, lerjord 17.22, kalk-

jord 6.95, natron 2.17, vatten i8.35 ger

formeln ^] S 5 +3JS* +6J9> alltsa lika

med den aldre, endast med den skil-

nad att har en portion natron ersatter

*) Privat mcddelade.
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kalk. Forhfillandet narmar sig en atom
natron mot 4 at . kalk. Z>) Gui zeolithart

fran Eide : kiseljord /fi.GS, lerjord 22.00 ,

kalkjord 7,08, natron 2.77, vatten 22.25.

Denna ger ingen formel och Herr Ret^zius

anmiirker, att det saltsyrade salt som' be-

raknades sasom natronsalt, nSgot deliqve-
scerade, utan att haHa kalkjord. c) Preh-
nitartad stilbit fran Dalsmypen. Med
detta namn utmarker Herr Retzjus ett

ganska bestamdt nytt mineral, som i glans
och andytornas afrundning liknar Preh-
nite flabelliforme. Det bestdr af kiseljord

56.76, lerjord 17.73 kalkjord 4'5o, natron

2.53, vatten i8.33 (fori. i.i5) det ger

nara formeln
jy

\ S3
-f 4 AS 1

+• 8Aq , och

skiljer sig s&ledes endast i vattenhalten

•fran stilbite anamorphique eller Heulandi-

ten , hvars formel ar CS 3
-f- 4 AS 3

~j~6Aq.

(T) speriskt. Ett wawelliten liknande, fossil

fran Dalsmypen: kiseljord 39.20, lerjord
3o.o5 kalkjord 1 o.58, natron med kali 8.1 1,

vatten i3.4o, jernoxid o.5. Ger nara for-

meln jr\S-*r$AS+&Aq och horer s&ledes

till samma nya klass af valtenhaltiga kalk-

och lerjords-silicater, som Thomsoniten,
hvarmed den ocksa i procentiska propor-
tioner instammer <J

).

Herr Hisinger har undersokt ett mi- TrisiH-

neral frSn Gjellebak i Norrige\ ansedt for cat af

att vara tremoiith, men som Herr Hisin-
jord*

ger funnit vara ett trisilicat af kalkjord ,

Q Jcmfor Aisber. 1822, p. 116.
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mekaniskt blandadt med kolsyrad kalk

och litet kolsyrad mangan. Det liknar till

utseendet tafelspath °)<

Mcio- Herr Arpwedson liar, med anledning
mt- af de bestamda uppgifter Stromeyer och

Leopold Gmelin gifvit, att meionitens sarn-

mansattning liknade paranthinens, d& der-

emot bans egen analys kom amphigenens
ganska nara , repeterat sin analys af det-

ta mineral och det har dervid blifvit satfe

utom all frSga, att meionit ar icke annafc

£n paranthine
iKl

), och att orsaken till miss-

taget harrort derifran, att det, till den
forra analysen af en mineralhandlare for

meionit lemnade, af rena smulor bestS-

ende mineralet, var en nSgot kalkbaltij

amphige'ne, som genom kalkhalten blifvit

smaltbar fo'r blasror,

Ekcbcr* Hartwall bar, under v. Bonsdorffs
glt*

ledning, undersokt en kristalliserad paran-
thine fran Pargas, som till farg och yt-
tre forhallanden liknar Ekebergs natrolilfo

fran Hesselkulla, som vi kallat Ekebergit,
for att undvika forblandningen med na-

trolitben fran Gronland. Han har ocksli

f&tt nara samma resultat, nemligen ki-

seljord 49*4 2 • lerjord 25*4 1 • kalk jord i5.59,
natron 6.o5, jernoxid 1.4 , talkjord 0.6&,

glodgnings forlust 1.45 och deraf berak-

nat samma formel for sammansattningen,

nemligen NS* + 3 CS- + 8 AS «»*> Detta

*) R. Vet. Acad. Handl. forra H. i8*3. p.177.

**) Neues Journal fur Chemie urid Physik. W.

R. B. g p. 349.
***) Ad mineralpgiam Fcnnicam momenta, auct,

Hartwall
j

Praes. v. Bonsdoivff, Abose i8a3«
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ar likval en fran paranthin bestamdt skiljd,
forrael, ty paranthin ar, i sin enklaste

form, CS-\-ZAS. Har aro likval de forsta

termerna bisilicater och i den sista termeii

ar antalet af atomer for ringa, ty med an-

tagande att natron-bisilicatet \fore der en~

dast sasom isomorplit, sa vore formeln

jy\>S
2 + 2<dS. Den torde saledes bora ut-

gora ett bestamdt och eget species.
TengstrOm bar, under ledning af v, Spacl-

Bonsdorff, undersokt en kristallinisk spack-
sten*

sten fran kalkbrottet vid Ingeris i granska-

pet
af Abo*).Den gaf kiseljord 63.95,taIkjord

r»8.25, vatten 2.71, lerjord 0.78, jernoxid
0.60 , flygtiga delar, som ej

voro vatten,

3.94. Han beraknar formeln till ^MS* -\-Aq.
Det ar likval icke troligt att detta vatten

varit chemiskt dermed forehadt, och for-

meln ar osaker, sa* lange de flygtiga am-
lien, som icke voro vatten, icke blifvit till

sin natur bestamda.
C. G, Gmelin har undersokt ett Candit

svart , ganska hardt , icke k ristalliseradt mi-
neral fr£n Candy pa Ceylon, som Bour-
non kallat Candit °*). Det bestar af lerjord

57.20, jernoxidul 20.5i4> talkjord, med
spar af manganoxidul , 18.24* kiseljord
3.i 54* Gmelin beraknar dess sammansatt-

ning till MA%
+fA* och kallar det derb

pleonast.
Leschenault de la Tour, som pa fran- SpincII.

ska Regeringens bekostnad besokt Ceylon

*) Ad mineral, fenn. mom. auct. Tengstkom
Praes. v. Bonsdorjf, Aboae 1823.

**j Edinburgh Phil. Journal B. IX. s. 384.
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och en del af Asien, liar hemfort Cey-
lonska spirieller i matrix, hvaraf Gref
Bournon gifvit beskrifning *). Den tore-

faller dels i Dolomit, dels i kalk, dels i

en massa af glimmer, intimt hlandad med
spinell i stora bruna kristaller och med
kolsyrad kalk, dels ocksa i granit.

—
^J

81
?" Walchner har undersokt en ovanligt

'

jernhaltig peridot, som forefaller i basalt

vid Kaiserstuhl i Breisgau *°), Det best&r

af kiseljord 3i,644> jernoxidul 29.711,
talkjord 32.4o3, lerjord 2.21 1, mangan-
oxid 0.480, kali 2.788. Han anser det

for nytt och kallar det Hjalosiderit. Han
har likval anrnarkt att det i kristallformen

ofverenstammer med farskslaggens kri-

staller, om hvilka jag redan anfort, att

Mitscherlich visat dem vara kristalliserade

i samma form som peridot.
Tom- C. G. Gmelin har undersokt flera
malm *

turmaliner f*°) och i alia funnijt boraxsyra ,

fran 2 till 6 procent. De innehalla alia

en blandning af tva\ alkalier , antingen ka-

li och natron eller kali och lithion. Talk-

jord ar ock en vanlig, men ofta varie-

rande bestandsdel. Jernoxidul forekom-

mer i den svarta turmalin. Den sa" kal-

lade Rubelliten fran Rozena i Mahren
hestar af boraxyra 5-744* kiseljord 42.127,

lerjord 36.43o, manganoxid 6.320, kalk

1.2, kali 2.4o5 lithion 2.o43, flygtiga de-

*) TiLLocas Philosophical Magazine. Jan. 1824.

p. 3o.

**) Neues Journal fur Chemie und Physik. N.

F. B
9. s. 65.

**) Pa anf. stalle B. 8. s. 5i4-
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lar i.3i3, (Torlust 2.4 1 8). Den svarta tur-

xualin fr&n Eibenstock bestar afboraxsyra
1.89, kiseljord 33.048, lerjord 38.235, jern-
oxidul 23.857, kali och natron 3.75, kalk,

med spar af talkjord, 0.857. Gmei.in liar

icke forsokt att haraf utfinna en formel

for turmalins sammansattning, hvilket

ocksa" synes vara omojligt , emedan i den
forra af dessa liSlla de electronegativa

kropparna mera syre an baserna och i

den sednare betydligt mindre. Det oakt-

tadt fir det temligen troligt, att de an-

da" utgoras af analoga foreningar emellan

isomorpha baser.

Seybert har undersokt flera af de

grona, bla" , roda och svarta americanska

turmalinerna och i alia funnit boraxsy-
ra *) , sa att denna syra synes vara en

vasendtlig bestandsdei i mineralier af den-

na kristallform.

Jag har i forra arets berattelse an- Chon-

fort att Seybert funnit flusspatssyra i

chondrodit. Han har nu meddelat nar-

mare detaljer af sin imdersokning •*) hvars

resultat gifvit: kiseljord 32.666, talkjord

54.00, jernoxid 2.333, kali 2.108, vatten

1.00 och flusspatssyra 4.086. Forlust 3.8.

Seybert beraknar sammansattningen till

foljande formel M2 Fl+ZMSj som ar

lika med topazens, om man utbyter talk-

jord mot lerjord. Jag har i sallskap med
v. Bonsdorff undersokt Chondroditen fr&n

diodit,

*) Edinb. Phil. Journal, B. 9, s. 4o5.

**) Silltmans American. Journal of Seience, B.

V. p. 336.
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Pargas, hvari vi funnit flusspatssyrans nlr-

varo, sk att det ar utom aJlt tvifvel att

den europeiska och den amerikanska
chondroditen ar samma forening. Ame-
ricanerna hafva kallat den Brucit, Sey-

bert, med anledning af sin upptackt, kal-

lar den Maclureit (efter Maclure) vi hafva
saledes

pa"
delta mineral redan 3 olika namn.

Erlan. Breithaupt har under namn af Erlan be-
skrifvit en i grannskapet af Sclrwartzenberg,
s3som fluss vid tackjernsmaltningen nytt-

jad bergart, hvilken han anser utgoras af ett

nytt mineral ogiskt species % C. G. Gme-
liut har analyserat det och funnit det be-
sta af kiseljord 53. 16, lerjord i4.o34»

kalkjord 14.397, natron 2.011, talkjord

5.42, jernoxid 7.13 manganoxid 0.639,

flygtiga deiar 0.606, (forlust 2.00). Den-
11a analys tyder uppenbart pa en mecha-
nisk blandning.

Smarag- Haidinger har, i en afhandling om
dit - det mineral, som af Saussure forst kalla-

des smaragdit, sokt visa att det icke ar

ett sarskildt species y utan en blandning
af tvenne andra °*^ Han har dervid repe-
terat det alltid misslyckade forsoket att,
af blott yttre, eller sk kallade naturhisto-

riska caracterer draga sitt resultat, och
saledes lemnat den sak han ville afgora*
att framdeles afgoras af den som formSr

jemfora mineralets inre eller chemiska ca-

racterer med dess yttre habitus.

*) Neues Journal fiir Chemie una* Physik, N.
R. B. 7. s. 76.

**) Gillrerts Annalen der Physik N. F. B. i5
s. 367.
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Brewster har, genom studium af de

irasilianska topazernas forhallande i po-
lariseradt ljus, kommit till det resultat,

att brasilianska topazer aro annorlunda

sammansatta an andra topazer *\). Hans
forsok dfver fargamnets olika placering
i dessa topaz-kristaller aro utmarkt in-

tressanta , och skola sakerligen, om de

extenderas till andra fargade kristaller,

utreda huru inblandningen af en fargande

princip, i ganska ringa mangd i en farglos
och genomskinlig kristall, kan produ-
cera en hog farg, utan attminska genom-
skinligheten. Men den ofvertygelse Brew-
ster yttrar, att, d£ den chemiska analy-
sens resultat ar att den fargade brasilian-

ska topazen ar samma chemiska fdrening
som den ofargade fr£n nya Holland, Voigt-
land och Skottland, sk hevisar detta

den chemiska analysens ofullkomlighet,
torde kunna fa anses sSsom ett missfo'r-

sta*nd om hvad som menas med den che-

miska analysens resultat, hvilket, beho-

rigt upplyst, kanske skulle modificera

Brewsters omdome. I brasilianska topa-
zer finnes stundom ett hvitt jordformigt
fossil , inneslutet i haligheter, hvilket Brew-
ster anmodat mig undersoka ; jag har funnit

det sammansatt af kiseljord, lerjord, kalk-

jord och vatten; det smalter for bl£sror

och poser som en zeolith. Sedan Brewster

*) Op the distribution of the colouring mat-
ter and on certain peucliarities in the Stru-
cture and optical properties of the Brazi-

lian Topaz. I Transactions of the Caw-
bridge Philosoph. Soc. 1822,
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fait del af detta resultat, yttrar han, i

siu afhandling om topazcns fargamnes
utdelning "jag kan icke afhalla mig fr3n

den tanken, att detta pulverformiga mine-
ral ar den brasilianska topazens okristallise-

rade beslandsdelar och att kalkjord ar en
af detta minerals constituerande bestands-

delar,^ och ban anfor att Gregor ur den
brasilianska topazen utdragit sma quanti-
teter af kalk och kali. — Beskaffenheten

af den till topazens analys anvanda me-
thoden ar visserligen sadan, att sma quan-
titeter af dessa amnen kunna undfalla

vid den chemiska analysen, och jag ara-

nar att med flusspatssyra framdeles for-

nya dessa mineraliers analys pa ett sadant

satt, att afven dessa skola upptackas; men
det ar icke sma och obetydliga inbland-

ningar , som utgdra det kristalliserade

mineralets vasende, dessa kunna finnas i

topazer fran Brasilien , afvensom farg-
amnet , utan att anda dessa i chemiskt och

mineralogiskt hanseende kunna betraktas

s&som nagot annat an samma species som
den ofargade Topazen, likasom salpeter,
kristaliiserad ur en losning af chromsy-
radt kali eller ur andra fargade upplos-

ningar, hvaraf den tager farg, anda alltid

fortfar att vara salpeterkristall, lika val

som den farglosa.
— Ju mera de optiska

phenomenen aro kansliga for sma fremman-
de inblandningar , ju mindre passa de sA-

som difinitiva caracterer emellan species
i mineralogien. Jag haller for ganska tro-

ligt att Brewster anser dessa sma tillfal-

liga inblandningar for vasendtliga skillna-
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der emellan species , och att saledes nar

man fdrstar hvarannan ratt i denna pimkt,
skall skiljagtigheten i omdomet forsvinna.

Brewster har fortsatt sina undersok-

ningar ora Ferro-apophyllitens verkningar

pa polariseradt ljus. ''Den liknar, sa-

ger han, icke en kristallisation ur ett ho-

mogent fluidum, den liknar mer ett verk

af konsten, i hvilket artisten liar varierat ,

ej endast materialierna , utan ocksa\ reg-
lorna for deras sammanfogning •). Grun-
den synes vara lagd af en homogen la-

mell, hvars primitiva form ar pyrami-
dalisk. En central-pelare , hvars afskar-

ning ar en rectangel, uppstiger perpendi-
culart fran basen och bestir af lika be-

skaffade partiklar. Rundt omkring denna

pelare aro placerade nya materialier, i

form af trapezoidala solida, hvilkas kri-

stalldelars primitiva form ar prismatisk,
och i dessa solida, gora de linier, som haf-

va lika egenskaper, rata vinklar med hvar-

andra, och sedan har kristallen blifvit

fyrsidig, genom application af 4 triangu-
lara ytterst tunna prismer med en ovan-

ligt trubbig vinkel. Dessa nio solida, sam-
manstallda pa\ detta symmetriska satt och

hopfogade med genomskinliga mellanlag,
som utgora cementet dem emellan , aro se-

dan omgifna af en vagg eller mur , sam-
mansatt af talrika strimmor (films), Jagg-
da efter hvarandra, och det hela af den-

')
Transactions of the Royal Soc. of Edin-

burgh. i82 3, B. II. p. 334*
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na besynnerliga byggnad ar sedan betactt

med en lamell af alldeles lika natur med
den nedersta. En annan varietet af sam-
ma apophyllit bar annu mera samman*
satta ocb besynnerliga former. Jag an-

ser ofverflodigt att liar anfora dem. Den-
na beskrifning af kristallens construction

ar naturligtvis icke en foljd af dess dis*

section, utan af de delningar som i pola-
riseradt ljus srnas existera deri, och jag
liar liar hufvudsakligast anfort det, for det

erkannande det innebar af den inflytelse
sm& egenbeter i kristallbyggnaden utof-

va
pa"

det polariserade ljuset. Brewster
har, som bekant ar, ansett denna apo-

pliyllit for ett nytt species, ocb det ar

hans mening att de olika skapade solida

hvaraf lian tycker den vara hyggd, aro

sammansatta af olika chemiska foreningar,
ehuru s§ val kristallformen , tagen hel och

hallen, som sammansattningen ,
till dess

minsta proportioner, ofverenstammer med
andra apophylliters.

Kaolin. Vittrad faltspat, eller sa* kallad kao-

lin, har blifvit undersokt af Berthier *).
Han har erhallit foljande resultat:

5) Annales de Chinaie et de Physique T. XXIX;
p. 107.

Be-
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att den ena faltspaten har Kali till basis

och att den andra haft en isomorph basis

t. ex. ammoniak raed 1 at. vatten, och att

dessa pa tidenslangd forflugit? men da skul-

)e lerjord och kiseljord vara qvar i orub-
badt iorhallande. Eller kan den ena va-

ra i samma tillstSnd som de pa vata va-

gen bildade foreningar, hvilka pa vata

vagen kunna sonderdelas, och den andra
i det tillstand hvari samma foreningar kom-
ma efter skedd ignition och da" de pa tor-

ra vagen bildas? Fragor som icke utan

sarskilt till deras besvarande anstaldta

undersokningar, kanske ocksa* icke afven

da, lata besvara sig.

Alumi Lassaigne bar undersokt en aluminit
nit '

frSn Epernay, Dept. de Ja Marne, till utse-

endet lik de fran Halle och JNewhawen, men
som synes hafva en annan sammansattning.
Han har funnit den innehalla lerjord

39.70, svafvelsyra 20.06, vatten 39.94, gips
o.3o c<

).
Dessa forh&llanderi mirma sig

nara till det, hvari jordens och vatlnets

syre ar lika och syrans f af jordens; men
detta sednare ar ett ovanligt forhallande

och kan vid detta tillfalle sa mycket sna-

rare vara misstag, som aluminiten fdrst

glodgades, och sedan togs svafvelsyrehal-
ten , som i glodning latt formindskas. Mi-

neralet har gifvit for litet vatten, da det all-

tid ar att vanta att ett porost och lerhaltigt

mineral, utan Strang torkning, ger betyd-
ligt formycket af insugen hygroskopisk
fugtighet. Analysen behdfver saledes be-

kraftas.

) Pa anf. stalle p. 98.
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Smitiison Jiar, bland de i Vesuvius su<- Saltsy-

blimerade saliniska anflog, funnit saltsy- ^ ka~

radt kali, som hittills icke varit bemarkt
bland dessa *).

Brewster liar i qvartzkrisLaller , in«,Jfctf*ut*

nehallande caviteter fyllda med vatten, \?o\sy-

funnit rorliga grupper af kristalJcr. Dessa r»dkaik

kristaller, att domma af so" mycket soin tqvai z '

yttfe askadning kan lara , synas vara

kolsyrad kalk **).

Brewster bar vidare* funnit ***) atlVatskdr

topazer fran Nya Holland, Brasilieii och Vlutna i

Skottland, afvelisom afoetnyster , qvartz-
mlnera-

krystaller och cymophaner Iran flera si alien,

innesluta stundom sma ihalighcler, Iivari in-

nehallas tvenne vatskor och en liten biasa,
som synes vara lufttoim Dessa ihalighe-
ter aro ibland sa sma , att Brewster rak-

nat anda till 3oooo pa" | qvadrattum*
Af dessa vatskor ligger den ena alltid

liarmast intill mineralet och innesluter

den andra, hvarmed den icke blandas*

Den innersta vatskan ar sa* stark t dilata-

hel att, nar man uppvarmer mineralet
i haiiden, forsvinner caviteten efter nagra
ogonblick alldeles> men aterkommer uiV*

der afsvalningen. Genorn insankning i

vatten som smaningom uppvarmdes, bar
Brewster funnit att dessa caviteter forsvin-

na i samrna kristall pa en gang, men vid na-

got skiijaktig temperatur pa olika kristal*

ler; vid bans forsok infoll det emellan

*) Annals of Philosophy N. S. Oct. 1823 p.
a58.

**) Edinb. Phil. Journal B. 9 s. 268.

***) Ed. Phil. Journal IV 9 p. 94.
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+ 23.°6 och +28.7. Brewster fann, atfc

emellan 4- io° och -f-27 utvidgas denna
vatska £ af tin volum, och ar saledes for

denna temperatur '62 ganger mera dilatabel

an vatten. Denna vatska bryter ljuset min-
dre an vatten och dess bry tilingsform aga ar

1.2 1 1 (vattnets ar 1.335. och var forut den

lagsta bekanta brytningsformaga). Ben an-

dra vatskan, som lag cavitetens vaggar nar-

mast, utvidgades icke synbart afden viirme-

grad som fordrades for att fa den fo'rra ati

fylla caviteten ; den aterkastade mindre ljus
an denna och den vinkel, vid hvilken ljusels
totala reflexion a'gde mm i contacten emel-
lan denna vatskan och topazen, var densam-

ma, som om vatskan yarit vatten. Da* en
cavitet oppnas, s& utrinner forst den inner-

sta expansiblare vatskan, som utbrecler

och sammandrager sig om hvartannat, likt

alkohol eller ether, hvilket fortfar till dess

lion afdunstat, hvarvid lemnas ett iimne,

som i genomseende ar genomslunligt och
i reflecleradt ljus ogenomskinligt. Det fug-
tas liastigt 1 fugtig luft och torrtar ater

Iatt, ar flygtigt, losligt utan frasning 1

mineralsyror och far, efter nagra dagars
utsattande for Iuflen, ett slags metallglans*
Den andra vatskan utkommer ur cavite-

ten forst ett par dagar sednare och hSrd-

nar da till ett genomskinligt, gulag tig.l r

Iiartzlikt amne; som langsamt fugtas i

Iuften och som af svafvelsyra loses mecl

frasning. Efter nagon tid far afveri delta

metallglans.
FitimieBi Vid forsoken ofver mineraliers for~

y^^killaade for MasroVet, fann jag,
atL stusr*



delcn af de till talkjordens famille boran-

de mineralier bafVa den egenskapen att,

da de brannas i ett i en iinda igenblast

glasror, afgifva ett vidbrandt amne, bvar-

efter de blifva svarta af kol, som i yt-
tre lagen ater kan bortbrannas. Detta in-

traffar afven med de bardaste arter deri-

bland, t. ex. med cbondroditen. Norden-
skjot.d fann sarania egenskap bos en forut

obekant ait, som ban just for denna egen-

skap kallade pyrallolitb. Nyligen bar

Knox, vid undersokning af flen i basalt-

formation ocb i tracbytcr ofta forefallan-

de resJniten (pecbstein), funni't ett dylikt
brannbart amne, bvaraf ban i destination

erhSNit en flyktig product, som ban
liknar vid tobakens egna narcotiska be-

standsdel *). Han bar fannit resinit be-

sta af kisefjord 72.8, lerjord 1 1*5, kalk-

jord 1.1 2, jernoxidul 3.o4> natron 2.86,
vatten ocb bitumen 8.5. I destination, vid

tillracklig betta i en lerretort, lemnade den.

en pimpstenslik massa qvar. Han bar se-

dan undersokt manga af de mineralier, som
forcfalla i volcaniska bergarter af aldre

datum, ocb i alia funnit mer eller min-
dre bitumen iublandadt; en omstandigbet,
som s$ mycket mindre bor forvana, som
man stundom i dessa finner bergbeck i

substans afsatta sig bredvid calcedon ,

bvarpa den bekanlc; Puyde poixiAuver-
gue ger ett vai kandt exempel. Likval

it det ganska osakert om detta bituminosa

*) Journal of Science, Litttratiuc an>i the
Arts B> XIV. p. 082.
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iinmc ai* dct samma, som finnes i talk-

jords-silicaterna.

Ttyfnnd- Trakten kring Paris, redan ryktbar

ger

f

^ for sina geologiska markvardigheter , har

sten, blifvit det anuu ytterligare genom ea for-

mation af annat slag an den montmartre-
ska, I grannskapet af Paris ligger, pa
en hojd utmed Seinestrommen , byen
Auteuil, Atskilliga grafningar der hafva

utvisat ) att, under ett 5 fot maktigt lag
af svartmylla, ligger ett 16 till 2Q fot

djupt lag af eldfast lera, som p$ djupet
fa> inblandning af kalkgrus, och slutligen
bvilar pa samma kritlager som utgor det

nedersta annu ej genomskurna laget af

Seinedalens jordhvarf i trakten af Paris,

I nedre delen af detta lei lager har Becque-
rel traffat en mangd af lignit eller brun-

kol« stundom annu utgorande hela trad-

stammar, alia liggande perpendiculart emot

Seinestrommen, och sk val i dessa stam-

mar, som omkring dem och pa*
afstSnd

ifrSn dem, spridd i leran, har ban funnit

bernsten, af de flera olika variationer

som traffas vid Samlandska kusten. Stun-

dom ar bernstenen utfluten dfver tradet,

stundom sitter den emellan barken och

tradet och synes saledes bekrafta den me-

ningen, att bernsten ursprungligen ar ett

vegetabiliskt hartz, Jemte bernsten bar

han dessutom funnit sma gula eller roda

genomskinliga kristaller af svafvelbunden

zink, ovanliga i en dylik formation, samt

svafvelsyrad strontianjord, hvars langa

*) Annales dc Chimie T. XXII. p. 348.
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prismatiska kristaller intranga i liguiten,
sasom med rnechanisk kraft inskjutna. Del-

ta lerlagcr innehaller d ess u torn svafvelkis,

ballar af phosphorsyrad kalk, fossiia ben,

(man liar tyckt sig igeiikamia ett kroko-

dilhufvud) och snackor (ampullarier, lim-

ne'er och paludiner). Stange i Basel liar,

vid Neue-Welt i grannskapet af Basel, fun-

nit bernsten i lerskiffer, som innehaller

vextaftryck, n^got stenkol samt sa kal-

ladt fossil t tradkol och som synes vara

af aldre biidning an de brunkolslager
der bernsten hittills funnits *),

Man bar i Frankrike begynnt attan- tignit.

vanda lignit, eller sa kalladt brunkol,
bvilken man kolar i cylinder, sasom ett

godt och verksamt medel till decoloration

af syrup, vid sockrets raffinering **). Det
ar mycket kraftigare an tradkolet och
kommer benkolet (bensvartan) ganska na-

ra i verksamhet, men det liar icke, s&som

denna, egenskapen att betaga syrupen
det ofverskott af kalk, som falier sig p&
benkolets phosphorsyrade kalk och for-

vandlar den till ett mera basiskt salt an
forut. Denna upptackt ar emedlertid i

sa matto vigtig, som, da denna egenskap
af kol framdeles kommer att mera all-

mant anvandas i techniskt hanseende,

tillgSngen pa animaliskt kol blir for myc-
ket inskrankt for behofvct och det vege-
tabiliska ar bade for litet vei ksamt och for

mycket voluminost, hvarig'euom saledes

*) Gillbehts Annalen der Physik. B. i_4 p. 1 1 1

**) Journal dc Pharmacie. Oct/ 1823. p. 62.



brunkpjen ktipna afgifvn ett tillnickligt ocb

logo kpsjJiart rfiamne till frambringande.
af decplorenuicje kol.

Ikcr- FJcre sqrter akerjprcl bafva blifyif;
Wrd '

analyserade af Berth ier Q och Schub-

i.ER *% Jpp enskilta i esultaten iirp icke

af deii yigt, att liar fortjena anforas, mei}

ScBpRLERS fqreskrifter pm Jiyad spin bor
vid dcssa iinderspkningar iakttagas, for

att fa ett for landtmannens bebof lii-

rorikt och rigtigt resultat* fortjena all

tippmarksamjiet, emedan det kan vara

$Kerbrukaren, likgiltigt
huru mycjiet bans

iprd ba,ller af dp sarskilta jprc(arterna j

men de£ iir a/ yigt att kanna liaben af

verklig humus * af lera (icke lerjprd)* af

iplsjrad kalk
%
af sand, om denne ar fait?

spa.tss^nd, qvai/tssand , kalksaini eller af

nagot annat fprdeladt mineral; vidare a.l£

fa veta jqrcjens formaga att draga till sig

pcb behalla fugtighet, de egenskaper dei\

far af torkning o. s. v.
, spm tillhdra den

economisktrcbeniiska analysen att utf'orr

ska och sqm icl^e genpm ett cbemiskj

prof pa akerjorjen, sasom ei* enda kropp*
sta, a.tt utrpna. Det later ganska val tan-

la
sig,

att af tven.ne jprdarter , som pa
4et sednare sattet analyserade* gifva all-

{leles lika, resultat, den ena kan vara,

ganska frugtbar peb den andra ofrugtbar^

genpm de pjika sa'tt hyarp& bestanddclar-

jie arp fdrenade. 'ttsz.

*) Annates de Chrmie et de Physique. T. XXiV.
p. 89.

*) Neves Journal ftiif Cheque* img
1

Physik. $.

ft. B, 7. s. 3 7 .
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Vextchcmie.

Bland veQetabiliskt cliemiska arbeten Atskifc

Under det forflutna aret, intaga Pelletiers^^ m

och Dumas analyser af atskiiliga vegeta* nens

biliska sallbaser framsta rummet. Des*-
an

s

a

e£~
sa analyser hafva skelt mcdelst kopparn«)Vcge^
pxid i ett glasror; gasen leddes genom sl^ f

l

a}t,

saltsyrad kalk, bvars vigts-rforokning
baser,

af absorberadt vatten kunde bestiimmas;

gasen sonderdelades med kali, sora upptog
kolsj^regas och som lemnade qva'fgas. Den^
na analytiska metbod var saledes till sina

detaljer alldeles lik den, hvaraf jag beljent

niig for dylika aiidamal; men Pelletier
och Dumas hafva dervid gjort en hufvud*

saklig forbattring, som for analysen af

qvafgashaltiga amnen ar af myeken vigt,
och som bestar deri, att de i samma for*-

branningsror inlagt tvexine sarskilta prof,

atskiljda med sonderstott glas, sa att den
ena kunde afbrannas utan att det andra der^

af upphettades. De afbrande da den efteiv

sta portionen forst och ledde gasen genom
ett vagdt med saltsyrad kalk fyldt glasror,
men upphamtadc den icke. Denna foftn

sta portion utdref da den atmospheriska
luften ur apparaten , sa att nar den tram*
re portionens sonderdelning begyntes , var

apparaten fylld med samma gas som af

forbranningen skulle genereras, Gasen af

denna portion uppsamlades nu ofver qvick*
silfver, Dervid erholls vattnet, af bada

I)Qrtionerna,

i roret med saltsyrad kalk.

)enna operations-method bar likvai en

oiullkomlighet, som PELLETiEft och Duma*
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icke synas hafva rojt, att nemligen, vid

den sednare portionens forbranning och
den forras afsvalning, en del af det vatten

som genereras fores tillhaka till kopparoxi-
den och glaspulvret och condenseras der.

Vid de forsok jag anstallde, ofver atskil-

liga cyanbundna metallers sonderdelning,
efter en lika method, hegagnade jag mig
af den utvagen, att uppsamla den sista

portionen af gasen i ett sarskildt, graderadt
ror, och att, efter det relativa volumsfor-
hallandet emellan kolsyregas och qvafgas
i delta, herakna qvafgasens volum fran kol-

syregasens i denofriga gasportionen. For att

undvika bildning af nagon af qvafvets oxi-

der lade de kopparspan framfor massan i

roret och lato dessa bestandigt hallas glo-
dande for att sonderdela qvafbxiden. Det-

ta forsigtighetsmatt har jag funnit vara

alldeles ofverflodigt, Jag har i stallet all-

tid hallit en portion kopparoxid glodande
framtill, for att undvika alit spar till

koloxidgas. — Da vid dessa forsok va-

tets, kolets och qvafvets qvantiteter voro

gifna i resultatet, sa maste forlusten vara

syre; men for att controllera detta, ana-

lyserade de kopparoxiden, hvari de fun-

no 20.2 p. c. syre. (Mina forsok hafva

gifvit 20.17). Sedan vagde de den efter

forsoket aterst&ende massan, rifven med
det vidhangande glaset af roret till pulf-

ver, och reducerade en viss vigt deraf

genom upphettande i vatgas, hvarvid

de matte den forminskning gasen led till

volumeu ; detta gaf da oxidens atersla-

ende syrhalt,och hvad haa forut forlorat

under forsoket, var da hvad som af det till-
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satta brannbara amnet blifvit upptaget.
Da detta sednare profvets resultat ofver-

ensstamde med den af fdrlusten berakna-
de syrhalten, s& mSste forsolet vara rig-

tigt. Pelletier's och Duma's forsok synas
vara anstallda med mycken omsorg och
sSledes alt vara s& palitliga som man i

vetenskapens narvarande stallning kan af

dylika forsok vaiita. Jag skall liar med-
dela resultatet afderas analyser, uppstaldt
i tabellarisk form.
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Dessa atom-berakningar iiro likval icke

alldeles ofverenstammande fned del fund-

na resultatet. Antalet af kolets alomcr iir

6'fverallt origtigt. For de fiesta iir det dub-
belt sa stort som det borde vara, for an-

dra ater fir det afven pa annat salt fel-

agtigt. For ofrig t Ian man icke vanta, att

J forsta forsoken bringa sa bcskafFade roil

till den hogsta grad af noggranbet; der

atomemes antai a'r storst, aro sma fel i

den procentiska balteil oftast storre am

vigten af flera atomer. Det ar saledes liar

fornamlfgast tvenne punkter, som till en

borjan fortjena uppmarksambet sasom fullt

adagalagde, nemligen qvafbalten och for-

bailandet af syret i den vegetabiliska
saltbasen till syret f den syra livaraf ban
mattas. Hvad det forra betrafTar, s&

tunde man gissa att qvafvet i de vegetabi-
Iiska saltbaserna befunnes sSsoin ammoni*
ak, hvars alkaliska egenskap da vore or*

saken till dessa kroppars basiska caracfe-

rer; men i detta fall, skulle deras for-

maga att matta syrorna forballa sig son!

deras qvafbalt, bvilket icke iir bandel-

sen, emedan t. ex. morpbin med 5,53

p. c. qvafbalt mattar 12*46 delar svafvel-

syra , da quinin med 8-45 p. c. qvafbalt
mattar blott 10.915 delar af samina syra*
Hvad ater de ofriga angar sa visar

talen i tabellen en temligt antaglig 6%
verensstammelse emellan deras qvafbalt
ocb mattningsformaga , men de matta blott

jhalften af den syra, som ammoniak, bildad
af deras qvafbalt, skulle forma

1

att neutra'-*

lisera. Betrafiande ater det sednare eller
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forhallandet emellan syret i basen och

syret i syran, sa fihna vi alt det
ej 6f-

verensstammer med de oorganiska sallba-

sernes fdrhallande, i Jivilka halten af sy-
re alltid bestammer den mangd af syra
som basen kan matta ;i dessa ater ar sy-
ret antingen lika med syret i syran eller

mer. Basens formaga att matta syran be*
stammes saledes afnagon ting annat, som
Dumas och Pelletier icke efiersokt. I

ioregaende Arsberattelse (pag. 179) an*

forde jag, vid Bussy's analys af niorphin,
den formodan att dessa saltbaser vid matt-

ning med syror forena sig med en por-
tion vatten, hvars syrehalt bestammer de-

ras mattningsformaga.
'

I detta fall bor
denna vattenhalt inga i saltenia sasom det

sker med ammoniakens Salter och atmin*

stone fornSgra baser, som utom forenings-
tillstand kunna erhallas vattenfria , lata

adagalagga sin narvaro och sin quantitet.

Jag namde Bussy's analys af morphin,
som gifvit kol 69. qvafve 4*5 >

v^ le 6.5

och syre 20 °). Efter min berakning bestar

den af 36. at. kol, 2 at. qvafve. 4° ^*

vate och 8 at. syre. Efter analysen i

nyss anforda tabell, beraknad
pa*

samma
salt, bestar morphin af 3 J atomer kol,

2 at. qvafve , 4° at * v^ te oc^ 5 at. syre,
och hela atomen vager 3261,3 **). Men
om nu en atom morphin forenas med eft

atom Saltsyra, sa matta 100. d. sallsyra
endast 952 d. morphin och 100 d. svaf-

velsyra 652.6 d., i stallet att efter direc-

*) Arsber. 1823. p. 179-

**) Qvafvet Hr bar taget r|N=-
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ta forsok den forra mattar n3i tl. och den

sednare 802.5 d. morphin. Att Bussy's

analys harmed ofverenstammer battre bar

jag redan i foregaende Srsberattelse visat.

Afven delta prof pa"
den atomisliska ana.

lyse.ns rigti,£>het far vid dylika undersok-

ningar ej
fdrsummas , ty det ar forst nar

allt Mr in, som man kan hoppas att haf-

va uppnattsanningen. Pelletiers och Du-

ma's afhandling innehaller dessutom flera

ganska intressanta underrattelser ,
som har

fortjena ett rum , och som oka var kanne-

dom rorande flera af dessa saltbaser.

Qvinin. Man hade hittills trott att

denna ej skulle kunna fas i kristalliserad

form ; men da* P. och D.f for att till ana-

lysen erhalla det vattenfritt, smalte det i

lufttomt rum och sedan lato det l&ng-
samt svalna, blef det genomskinligt och

pa ytan bildade sig flera kristallstjernor.
Brottet var kristalliniskt. Smalt i luften,

blef det likt ett harlz. Lades det derpa* i vat-

ten, sa blef det hvitt och skort och inneholl

sedan 3 till 4 procent vatten, som det, vid

smaltningi lufttomt rum, forlorade utan

all posning. De*t smalta quinin ar gan-
ska starkt idio-electriskt och tager negatif

electricitet, d& det gnides mot ylle.
—

Den egenskapen hos svafvelsyradt quinin
och cinchonin, att vid 4- ioo° phosphore-
scera °), harleda de fran electricitets ut-

veckling; de funno att da" 3 uns salt in-

lades i en flaska, som forseddes med en

kork, hvarigenom geek en metallisk ledare

med knapp, sa visade denna knapp tyd-

•) Pa anf stalle p. 180.
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ligen spar af fri E, d& massnn blifvifc

upphettad till -f- 200 . Detta var mindre
starkt med cinchonmsaltet. Det ;*iv lik-

val, med allt detta, icke latt att forsta

hum denna phosphoiescering kan vara etfc

electriskt ljus, soni alitid uppkomraer at*

de motsatta electriceteternes iorening.
Man hade hittills ieke kunnat erhalla

Salpetersyradt quhrin och eincbonin i kri-

stalhseradt tillstand. De bilda vanligen *

da deras upplosning afdunstas* vid en viss

grad af eoncentrering, oljlika droppar, son*

stelnade likna vax. Lemnar man mi des-

sa runda vaxlika perior i nagra dagar be-

tackta med vatten, sa forandra de sma-»

ningom sitt utseende och forvandlas till

glansande grupper af rediga k-ri'staller ocli

stundoni blifver af droppen hJott en en-*

da kristalh SaJpetersyradt qninin bildar

€tt kort ihomhoidahskt prisma
1

, som star

snedt pa basen och som saknar genom-
gangar. Salpetersyradt chichonin ar ock-*

sa ett snedt prisma, men med rectangular
Inisis och med tvenue mots varan de sidou

af prismen perlemorglansande. Det hat*

g.enomgangar paralellt med dessa sidor.

Phospborsyradt cinchonin fas pa lika sat*

kristalliseradt. Dessa kristallisationer for-

tjena uppmarksamhet derfore, att de ske

latan foregangen upplosning och hero en*

dast d-erpa, att saltet upptager kristalU

vatlen vid en lagre temperatur, hvilket

det i den hog-re, da det afsattes, kke !

formadde feehulkv

jj.rmm
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Bruciti) som Pelletier och Caventoit

funnit tillsammans med strychnin i Nux
vomica (foreg. arsber. p. 179), kan,efter
de nu gifna uppgifter, hast atskiljas om
blandningen at' bada behandlas med kail

och utspadd alkohol, som loser brucin,
men lemnar strychnin. Brucin fas genom
vatskans afdunstning kristalliserad. Kri-

stallerna aro ett hydrat afdenna basis $ de

forlora vatten da* de smaltas, och &tertaga
det dfi den smalta massan far ligga i vatten.

100 d. brucin forenas med 22.6 d. vatten,

som innehaller 2 ganger basens syre.
Emetin, ar en kropp, som af Pel-

letier och Magendie upptacktes ar 1817
ipecacuanharotenj och som, sadan den da
af dem beskrefs, annu icke var i rent

tillstand. Den erh&lles da en infusion p&
roten, i nagorlunda concentreradt till—

stSnd, kokas med caustik magnesia i 6f-

verskott, som mattar den fria syran och
faller emetin. Fallningen tvattas med sa

Jtallt vatten som mojligt, hvaraf dock na*-

got emetin upptages, hvarefter fallningen
torkas val och behandlas med alkohol,
ur hvilken emetin sedan fas genom af-

dunstning. For att befria den fran sitt

envist vidhangande fargamne, rnattas den
med en S3^ra, kokas med brandt anima-
liskt kol (efter blodlutsberedning) och ut-

falles sedan med talkjord, hvarefter den
af alkohol utdrages farglos, eller i det

narmaste sa. Emetin antar
ej kristallform,

utan fas i form af ett hvitt, i gult fallan-

de pulfver,som i luften stundom fargar
JC. V, A. Aril. 1833. 1 3
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sig nSgot mer. Det loses foga i kallt

vatten, men illera i varmt. Ar Jaltlost i

alkohol, men olosligt i ether och
olja.

Smaller redan vid-f 5o° ; reagerar alka-

liskt i hog grad och neutraliserar syror,
men ger ej

kristalliserade Salter. Salpe-

tersyra i ofVerskott forvandiar det forst

till ett bittert hartzartadt amne och se-

dan till oxalsyra. Det falles icke afoxal-

syrade och vinsyrade Salter, men val af

gallaplesyra och gallapleinfusion, hvar-

igenom den sistna'mda kan vara ett mot-

gift eraot for starka verkningar afemetin.

Det orena fargade emetin faller omnigt
hasisk attiksyrad blyoxid, det rena farg-
losa grumlar det icke.

Cafein ar ett amne i kaffe, som
pa*

samma tid, 1821, upptacktes af Robiquet
och Pelletier och Caventou, men hvar-

om ingendera meddelat nagot i tryck.
Allt hvad Pelietier och Dumas har yttra
derom ar, att det ar en organisk saltba-

sis, markvardig for dess rikliet pa qvaf-
ve, som ofverstiger, icke endast de ofriga

vegetabiliska saltbasernas, utan ocks& de

fiesta djuramnens halt af denna kropp.
Vi inskranka oss, tillagga de, att utmar-
ka det sasom ett nytt amne, farglost,

llyktigt, troglost och kristalliniskt.

Narcotine ar samma kristalliserande

amne i opium, som langesedan Derosne

upptackt och som erhSlles ur detta vext-

amne genom extraction med ether. Lind-

bergsson har sokt visa att detta amne ar
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identlskt med morphin
<?

).
Petxetier och

Dumas, som icke ka'nnt Lindbergssons ar-

bete, hafva frail denna sida icke anstallt

nagon profiling.
Deras analys af narcoti-

ne ar till sitt resultat olik den af morphin,
men kommer nara Bussy's analys af mor-

phin. Oin skillnaden ar reell skola fram-

tida forsok afgora.
—

Brande har undersokt nSgra af dessa

vegetabiliska saltbasers sammansattning,
med resultat, som betydligt afvika frail

Pellktiers och Dumas **}. Jag gar de

af honom uppgifna tal fdrbi , eoiedan de

sakerligen fortjena mindre fortroende an

de foregaende. Den enda omstandighet
skal I jag derur anfora , att Brande funnit

cinchonin icke irinehalla syre, att det i

torr destillation icke ger minsta tecken

till vattenangor, och att det upplost i ko-

kande naphta (petroleum) och digereradt
med kalium icke fdrandras, utan anskju-
ter under vatskans afsvalning oforandradt.

Chlor forenas
ej dermed, men upphettas

de till begynnande decomposition, sa" fSr

man saltsyregas och en svart massa, men

ingen syrehaltig product. Vid forbran-

nings-fdrsoket gaf det kol 80.20, qvafve
12.85, och vate 6.85.*— Vi afbida med
intresse Pelt etiers profiling af dessa upp-
gifter.

Ett dylikt analytiskt arbete pa" en

jnangd vegetabiliska amnen, ej
mindre an

*) Jfr. Arsber. 1822 p. i36 och K. V. Acad.
Haudl. 1822 p. 95 folj.

**) Journal of Science, Litterature and the Arts
B. 16 p. 279.
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36 till antalet, liar blifvit anstallt af

Ure*), som trott sig hafva infort vasent-

liga forbattringar i de organiska amnenas

analys, derigenorn att haft anvander dem
alia i maximum af fugtighet, bestamd
till qvantiteten pa*

del satt, att ban torrkat

dem forst i vacuum ofver svafvelsyra
vid + ioo, vagt dem och sedan latit dem
matta sig med fugtighet i luften, viigt

dem &ter och afdragit fran analysens

producter det vatten de upptagit. Ube
iorkastar det vanliga sattet, att blanda

dessa amnen hardt torkade i en bet

mortel, och foreskrifver att nyttja en torr

men kail mortel. Han synes dervid all-

deles hafva forgatit, att vattenqvantiteten
i dessa pulverformiga amnen forandras

med hygrometerst&ndet och att, just un-

der blandningen i en kail mortel, de aro

utsatta for en luft nara maximum af fug-

tighet, harrorande fran operators ande-

dra'gt och fran utdunstningen af bans han-

der. Den kropp, som skall brannas, blan-

das med 3o till 4° ganger sin vigt kop-

paroxid, framfore lagges metallisk koppar,
der framom asbest och sedan en kork

med en skorra for gasens utlopp , hvar-

efter roret med ett stycke cautschuksror

forbindes med qvicksilfver-apparaten. For
att bestamma apparatens halt af atmos-

pherisk luft gor han en analys forst pa
socker eller hartz, som

ej
innehSlla qvaf-

ve, och som endast gifva kolsyregas, ef-

f

l Philosophical Transactions 1822, P. IT. An-
nals of Philos. N.S. Maj 1822 p. 344.
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ter hvars absorbtion han f3r den aim.

luften qvar i klockau och mater den.

Sedan anvander han samma ror och mas-
san till lika volum i flera analyser efter

hvarandra, (roret boll ofta anda till 12

gSuger), och vet da alltid hnru mycket
skall afdragas for luft. Han synes dock
icke bafva ihogkommit, att decomposition
vanligen alltid borjar pA bekostnad af

luftens syre i roret. Roret upphettas
emellan kol, men blir icke sa hett att

det af qvicksilirets mottryckning utblases,

d. a. massan blir icke glodgad tvart ige-
nom. Ftygtiga kroppar inlordes i en li-

ten glas-kula med fin spets, vagdes i

den och inlades sedan i boltnen af roret,

hvarefter delta fylldes med kopparoxid.
For att hindra afdunstning, tapptes kulans

oppning med en atom vax. Detta ar en
val uttankt method till flyktiga kroppars
analys, om vaxatomen afdrages. De ana-

lytiserade amnena hafva icke blifvit un-
derkastade n&gon sarskilt reningsprocess,
deras mattningscapacitet ej undersokt,

inga omsorger tagna for deras befrielse

fr&n chemiskt bundet vatten, hvars syre
och vate alltid med inga sasom elemen-
tara best&ndsdelar; med ett ord alia de
forsummelser iiro begihigna, som mojligen
kunna begSs, ocksS liknar bans resultat

icke n&got af dem som erhallits af andra

p& samma kroppar. Under sa beskatfade

ornstandigheter forvandlar han de furfna

talen till atomer. Han shitar sitt arbete

med en analys af jernhaltig blasyra, och
af blodlutssalt, hvarvid hans resultat ut-
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fallit ganska olikt de nu mera med tem-

lig sakerhet kanda talen , hvilka vid

bans forsoks anstallande synas hafva va-

rit houom obekanta, och ban medger sin

oformogenhat att bringa dessa sistnamda

amnens analys i nagon harmoni med be-

stamda proportioner. Jag tror, att om
mail, af det adagalaggda vardet af den
sista analysen, doramer till alia de ofri-

gas, sa torde det gifva ett nagorlunda
rigtigt begrepp om delta vetenskapliga

dussingods. Et varde bar det dock sa

vida att, da man kan anse det sasom.

approximation till de undersokta krop-

parnes halt af kol och vate, sa kan man
af Ures analyser bedomma deras compa-
rativa anvandbarbet sasom brannmaterial,
och manga af dem aro sadane som der-

tili nyttjas, t. ex. flera bartzer, gult vax,

atskilliga sorter stenkol, campher, sperma-
ceti-olja, castor-olja, naptba (petroleum),

terpentbinolja (Yenad och vanlig i bandel

forekommande) *)» Alkobol, ether m. fl.

Bischof •?) bar foretagit en profiling
af den nu all man t brukliga melboden
till organiska amnens analys, att upphet-
ta dem i ett glasror, blandade med kop-

paroxid. Han har dervid funnit att de

*) Det ar af fo'rsoken med kaliura bekant att

naphta ej innehaller syre och af Hotou-
Lamllardieres och de Saussures analyser att

terpenthinolja ocksa saknar denna bestands-

del; likval finner Ure i den form /\.65 och
i den scdnare 3 proccnt syre.

**) Neues Journal fur Chcmie und Physik. B.

10. S. 25.
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kolhaltigare icke forr an vid en myckefc

hog temperatur fullkomligt oxideras till

kolsyra, utan gifva blandningar af kolsy-

regas och koloxidgas, i hviJka man
ej

kan upptacka sma qvantiteter af den si-

sta, utan betydliga tillblandningar af syr-
gas och vatgas med hvilka den deton eras.

Vid den temperatur, som fullt oxiderar

kolet, mjuknar glaset och utblases om det

icke ar utpa omgifvet med en bekladning
af metallblack. Da man dertill anvander
fortennadt jernbleck, hvaraf jag betjente

mig, kan
ej

rorets forlust i vigt under
forsoket bestammas; Bischof omger det

derfore med ett piatina black. Jag anser

detta for en vasentlig forbattring. Bischofs

resultat visar forofngt obestridligt att fa

af Ures forsok, vid hvilka ett ocb sam-
ma ror boil att nyttja till mSnga analy-
ser, kunna vara rigtiga. Kan banda gif-
va de anledning att befara nagot dylikt
Sfven i afseende pa halten af kol ocb qvaf-
ve i Pelletier's och Dumas's forut anfor-

da analyser, emedan roret dervid endast

omkring den inlaggda metalliska koppa-
ren var beslaget, och temperaturen pa",

det ofriga ej synes bafva blifvit upphojd
till den grad att roret mjuknat.

Innan jag lemnar Bischofs profiling,
som synes mig bafva kommit alldeles i

ratt tid , for att Sterballa fran alltfor latt

tagna analytiska prof pa organiska amnen,
skall jag yttra nagra ord i anledning der-

af att Bischof, rorande det satt hvarpa
jag analyserat atskilliga vextsyror, och

som seaan med nagra moclificalioner
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blifvit det allmannt vedertagna, med an-

dring likval af det oxiderande amnet, an-

markt, att det gar ganska langsamt, heldst

1 3 analyser upptogo 8 manaders tid. Detta

Lor likval icke sa forslSs, att sjeliVa den

process, hvarigenom det amne som skall

analyseras syrsattes p& bekostnad af chlor-

syradt kali, gar iSngsammare an da kop-

paroxid nyttjas; den for bada nodiga
tidsutdragten kan vara ungefar lika. Men
hvad som gjorde de af mig anstallda ve-

getabiliska analyser sa langsamma, var

en annan omstandighet, som aldrig vid

dylika forsok bor asidosattas, som oftast

forsummas, och ojn bvars vigt jag an i

detta ogonblick anser mig skyldig att er-

inra, nemligen undersokning af det ana-

lytiserade amnets mattningscapacitet och

de olika qvantiteter af en och samraa

oorganiska oxid hvarmed det kan i flera

proportioner forenas. Andamalet med
denna undersokning fir att bestamma den

relativa vigten af det undersokta amnets

atom, samt att af syrets forhallande i

den oorganiska oxiden till syret i den

organiska, f& en sannolik auledning att

rakna syrets atomer i den sednare, for

att sedan finna antalet, af de ofriga be-

standsdelarnas atomer; och fdrst, da alia

dessa data instamma med analysens pro-
centiska resultat, har man anledning att

anse det beraknade antalet af atomer for

rigtigt.
•— Jag bor icke tro, att alia de

som lemnat mitt analyliska arbete diver

organiska substanscr sin upprnai'ksatnhct,

ofversett denna onislandighqt; men ingeu
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af dera, som sedermera anstallt analyser
af organiska kroppar, liar forsokt under-

kasta sig den controll, som harigenom

uppkommer, mer an Houtou-Labillardi-

ere for analysen af den vidbranda slem-

syran och Chevreul, for de organiska sy-
rors analys, som jag kommer att langre
fram anlora. Emedlertid ar det klart,

att resultatet af forbriinningen , anstalld

med hum stor noggrannhet som heldst,

endast for de hogst fa kroppar, som be-

sts af ett ganska ringa antal atomer, kan

vara tillriickligt noggrant, for att der-

af berakna antalet af hvarje elements ato-

mer, och att, for de fiesta kroppar, saV man-

ga foi hallanden aro mojliga, emellan gran-
sorna for vanliga observationsfel, att man.

tiUa nagon sarskildt omstandighet, som
bestammer hvilkendera af dessa mojlig-
heter ar sannolikast, alitid skall be-

draga sig, da man endast raknar fran for-

branningens numerara resultat. Den be-

stammande omstandighet, som ar lattast

att finna, ar vigten af den sammansatta

kroppens atom, utront genom dess fore-

ning med en eller flera oxider af bekant

atomvigt; instammer da denna atomvigt,
med vigten af de elementara atomernas

summa, sadan berakuingen ger den, sk

bar man en anledning att anse resultatet

for rigtigt; finner man derjemte att anta-

let af syrets atomer i den organiska oxi-

den star i nagot af de vanliga fdrhallan-

den till antalet af syrets atomer i dea

oorganiska oxiden, sa bar man den andra

aniedniugen att anse resultatet for rigtigt;
O
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ofverenstammer sedan detta forballande
emcllan syreqvanliteterna i de bada oxi-

derna, med dc multipler efter hvilka

den organiska oxidens quantiteter i olika

foreningsgrader okes emot en gifven qvan-
titet af den oorganiska, s§ kan man ause sig
hafva sitt resultats rigtighet sa bevisad ,

som det i vetenskapens narvarande skick

ar mojligt. Alia dessa prof aro svarare

an forbranningsforsoket , upptaga mera
tid och fordra ofta stone skicklighet an
detta, men aro icke dessmindre af en

oumganglig nodvandighet, for att ett or-

ganiskt armies analys skall kunna anses

fullandad.

Indigo. Walter Crujvt liar underkastadt in-

digo en ny analytisk undersokning *) hvar-

vid ban kommit i det narmaste till sam-
ma resultat som Le Royer ocb Dumas

(Jmf. foreg. Arsberattelse p. 190). Hans
satt att sublimera indigo ar, att upphetta
det emellan tvenne platinadeglars lock , som
med concava sidan vandas at bvarandra
ocb sta der pa f t. fr5n bvarandra
midt uti. Under sublimation hores ett

frasande ljud. D& detta i det narmaste
ar slut, borttages lampan ocb apparaten
lemnas att afsvalna. Indigon finnes da
afsatt pa* det 6'fre locket. —- Vanlig, god,
osublimerad Indigo ger ungefar 61 pro-
cent aska, barrorande af fremmande in-

blandning; sublimerad indigo ger ingen.

Indigos sublimations-punkt infalier emel-

lan vismutens smaltpunkt ocb blyets, sa-

r

) Phillips Annals. 1823. Febr. p. 81.
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ledes omkring +• 290°. Det sublimeratles

eg. vigt ar 1 .35. Terpealinolja upploser

indigo i kokning, men ganska litet och

det 16'sta falies under afsvalning. Feta oljor

upplosa indigo vid en viss hogre tempe-
ra Lur och falla den under afsvalning. Vid
stdrre hetta decomponeras den , blir gron,
cramoisie och slutligen gul. 1 gran subli-

merad indigo gaf o.38 c. t. qvafgas samt

5.762 c.t. kolsyregas, hvilket ar jemt i5 gan-

ger qvafgasens volum. Halten af vate och

syre beraknades efter forlusten af syreikop-
paroxiden,genom rorets vagning for och ef-

ter operationen, Denna berakning gaf fol-

jande resultat: kol 73.22, qvafve 11.26,

syre 12.6 vate 2.92. Derefter beraknar ban

indigo att vara sammansatt af Az +8 H -f-

i6C-f-20. Harvid upptager ban tydligt en
at. kol mer an forsoket gifvit, upptages kol-

halten till 1 5 at. sasom forsoket gaf, sa blir

det raknade resultatet likare analysens, jag
skall stalla dem bredvid hvarandra.

Beraknadt cfter 16 C. efter i5 C.

x atom qvafve 177.26. 10.77.
*"-—" U.36.

2 — syre 200.00. ia.3i. —— —^- 12.82.

8 — vate 49.76. 3. 08. 3.19.

16 — kol 1246.70. 73.84. i5kol n32.5. 72.63.

1662.77. 100.00. 1559.52. 100.00.

Den af Van Mons och Dobereiner fo-

regifna amalgamation af indigo-sublimatet
med qvicksilfver kunde Crum ej astad-

komma. Det samma har handt mig i for-

sok, dem jag i sallskap med framledne
Assessor Gahn anstallt.

Crum har visat att da indigo upploses
i svafvelsyra, sa forandras det till sin

v
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sammansattning, och man f£r en bla fa'rg,

sora icke mera syncs vara indigo, hvilkeu

han kallar cerulin. Da sublimerad indi-

go loses i svafvelsyra uppkommer varme,
men ingen svafvelsyrlighet och inga tec-

ken till omsesidig sonderdelning. De som
intraffa med vanlig indigo, tillhora oren-

ligheterna. Falles losningen med kali, sa*

far man ett dmnigt blatt precipital, som
loses i rent vatten , men kan tvattas med
ett kalisalts upplosning t. ex. med attik-

syradt kali, upplost i ioo till 200 d. vatten,

utan att upplosas. Denna fa lining, ar en

chemisk forening af svafvelsyradt kali och

cerulin. Den deliquescerar i luften, loses

endast i rent vatten och failes ur en con-

centrerad upplosning deii, till och med
af kail vatten. Dess upplosning i vatten

blandad med saltsyrad tennoxidul blir

genast gul, men aterfar sin bla fiirg af

alia amnen som kunna syrsatta den, t. ex.

af kopparoxidsalter. Cerulin kan forenas

med flera Salter, t. ex. svafvelsyradt natron ,

svafvelsyrad ammoniak och svafvelsyrad

baryt. Crum har a detta amne anstalldt en

ganska ofullkomlig analytisk undersokning,
hvaraf han slutar, att det ar sammansatt
af indigo, forenad med 4 atomer vatten.

Detta synes,i anledning af bilduingsattet,
icke kunna vara det ratta forhallandet. —

Jag bdr harvid tillagga att dessa

phenomen icke intraffa, da indigo uppld-
ses i vattenfri (d. a. rokande) svafvelsy-

ra, hvarvid syran kan mattas utan att

fargamnet utfalles. Annu en annan frSn

den fdregaende fdga skild varietet af in-

digons fargamne har Crum beskrifvit och
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knll.it, ptioenicrn (jttphoinix, purpurfargad).
Den fas om t. ex. 10 gran snblimerad in-

digo blandas med 3oo gran concentrerad

svafvelsyra och , efter i\ times Averkan,
blandas med i halfstop vatten och upp-
hettas till kokning, bvarvid man far en i

purpur dragande fallning, om hvilken

Crum tror, att den ar sammansatt af en
atom indigo och 2 at. vatten. For att

erhalla det i storre mangd, blandar man
1 d. vanlig indigo till 10 d. svafvelsyra
och lemnar det tillsammans, tills massan
Ster blifvit b!3, bvartill Stgar, efter olika

temperatur, fr&n 3 till 4 timar. Den
sura blandningen gjutes i en stor qvantitet
af destilleradt vatten, samt silas sedan,

Fallningen tages af iiltrum och tvattas

med vatten, som bailer litet salmiak.

Derefter tvattas den med rent vatten, som

upploser det. Den lemnas ett par dagar
att klarna, det klara afballes och losnin-

gen falles genom tillsats af ett salt t. ex.

saltsyradt kali. Fallningen tages pa filtrum

och ar phoenicin.
Feneulle har undersokt delphinins^)^**

(den vegetabiliska saltbasen ur delpinnium^^
m"

staphisagria) mattningscapacitet •}. HanBeiphi-
fafm att 0.6 gramm af det neutrala svaf-

mn '

velsyrade saltet npploste i vatten och
fiillde med saltsyrad baryt, gafvo 0.0529
gr. svafvelsyrad baryt, hvaraf foljer att

detta salt bestSr af 3.o663 svafvelsyra
och 96.9337 delphinin , eller 100 delar

delphinin mattas af 3.n63 d. svaf-

*} Journal de Pharmacie. T. IX. p. 5.
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yelsyra, hvilket svarar emot i.p syrehalt
i de oorgauiska baserna. Feneuixe bar

fuanit, att denna saltbasis ger basiska Sal-

ter, och att, i det svafvelsyrade, syran
upptager i ganger sa mycket basis, som
i det neutrala. Han gissar afven till ett

surt salt, som ban dock icke synes bafva

undersokt.

Gailap- Det fir en bekant omstandighet att

och
S

^J?-§a^^P^esyra ' e ^ter foregangen mattning
min. med en saltbasis, sardeles om denne ra-

der, sonderdelar luften, upptager dess syre
och blir forst gron, och derefter brun
och slutligen nastan svart. Dervid upp-
iommer ett amne, som, att domma af

de fiesta dess egenskaper, mycket liknar

det brungula mull-extractet i humus.
Dobereiner past&r *) att detta amne ar

ulmin och, med en honom egen lattsin-

nighet i bestammandet af kroppars ato-

mistiska sammansattning, flnner han det

vara lika sammansatt med myrsyran. Om
likval D6beretner p& detta stalle med ul-

min forstar det egna amne, som finnes i

atskilliga tradslags saf (alburnum) och

som i synnerhet i myckenhet erhalles

ur almens bark, sa bar han oratt. Detta

amne ar losligt i vatten, som deraf blir

simmigt, det ar icke fargadt, eller om
losningen har farg, tillhor den icke ul-

min, och det utgor det fodande amnet
i det barkbrod, som nyttjas i norra de-

len af Dalarna, och ar orsaken till det

formanliga anvandande man i Smaiand

"

*) BiicHNERs Repertoriiim. B. XV. p. 4'&
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gor af spada almtelningars Lark vid god-

ning af kalfvar. Ulmins egenskap, all iatt

coaguleras af atskilliga reagentia, liar i Jn-
dien gifvit anledning till ett formanligt an-

vandande deraf till sacker-raffinering, hvar-
vid den njttjas i stallet for oxblod.

Lecanu och Serbat, som funnit Bern- Bern "

stenssyrai terpenthin (Arsber. 1823 p. 171) ^a'och

liafVa anstallt en jemforelse emellan dessa Benzoe-

bada syrors egenskaper *), hvarvid de upp-
syi

gifva att bernstenssyrade Salter icke utfalia

jernoxid ur de losningar, som innehiUJa

salpetersyradt natron, samt att bernstenssy-
rad jernoxid , blyoxid och kopparoxid upp-
losas af salpetersyradt natron, sedan de en

gang blifvit fallda. Denna omstandighet

syntes sa* vigtig for analysen af jernhaltiga

kroppar att fa rigtigt utredd,heldst man ali-

tid,fore jernets utfalining med ett bernstens-

syradt salt, oxiderar det genom upphettning
med salpetersyra. Jag upploste derfore

jern i diVerskjutande salpetersyra, neutrali-

serade losningen med kolsyradt natron och
falldemed bernstenssyrad ammoniak, hvar-
vid jernet ntfalldes sa fullkomligt, att ca-

ustik ammoniak icke mera grumlade den

genomgangna vatskan. Detta misstag af

Lecanu och Serbat synes s£ledes harrora
deraf att de betjent sig af en icke fullt

mattad jernupplosning, hvarur, som man
vet, jernet forst vid uppvarming falles

af bernstenssyrade Salter, och loser sig

igen da" det tvattas med rent vatten.

Buchner liar observerat att benzoe-

syra, som vid en ganska lindrig hetta

*) Journal dc Pharmacie T. IX. p. 89.
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sublimerades i morkt mm, gaf lysande

gnistor, alldeles lika clem af kristaliseran-

de Salter**} som jag redan omtalat pag.
53; men detta phenomen kunde icke

ater produceras. De omstandigheter, som
foranleda det, aro saledes bar. sasom for

salterna, annu obekannta.
Kam- Rudolph Brandes har undersokt atskil-
P
»yra" liga af kamfersyrans egenskaper och f'orhal-

landen **). Dess loslighet vid olika tempe-
raturer i vatten, i aikohol och elher fann

ban vara pa 200 d. af vatskan.

i aikohol f) i ether.

Vid k* 96°

62.5
62.5

5o.

37.5 i.63 1 61.0 ff)
*

20.0 1.46 1 1 5.o

12*5 1. 1 3 in. ——
8.75

—-— 106. 65.

Denna syras sammansattning utron-

tes pa\ foljande satt: 1 gran af syran
blandades i ett glasror med 5o gran kop-
paroxid, och branndes med tillhjelp af

tvenne

*) Buchners Rppertortum B. XV. p. 44 r «

**) Neues Journal fur Chemie und Physit.
B. 8. p. 269.

*fc) Eg. vigten ej utsatt.

pj"J«) Om detta ar missrakntng, eller rvm vid

-f- 3^7.5 kan vara en sa ofantlig skiilnad i

losningsformaga, ifran hvad alkoholen har i

hogre och iiigre grader, upplyser afband-

lingen ej.
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tvenne sprjtlampor, Gasen uppf&ngades
ofver qvicksilfver och den kolsyregas ciea

inheholl absorberades med ammoniak. Vo-

lums-forminskningen aasSgs for kolsyraoch
evaluerades i vigt. Da denna vigt afdrogs
fran hvad roret under operation forlorat,

erhdlis vattnets vigt, och da" det i dessa

erhallna kolets och vatets vigt afdrogs
fran den anvanda quantiteten af syran,
erholls syrets. Om ett sa\ anstaldt forsok

nagonsin gev en approximation till det

ratta forhailandet, sa iir det mera opera-
tors lycka an bans konst, som har del

deri. Vi hafva fortit sett att kolet vid

en sa ringa hetta sallan kan fullt oxide-

ras. Ammoniak till kolsyregasens absorp-
tion mSste gifva ett falskt resultat, ty sa

val den nybildade kolsyrade ammonia-

ken, som det ofverskott afcaustik ammo-
niak, som m&ste tillsattas , hafva bada en

bestamd tension och angifva saledes en for

ringa absorbtion. Brandes drar af sin ana-

lys det resultat, att karnfersyran bestir

af kol 6i.34i > vate 5.6i8 och syre 33.o4*#
hvilket, evalueradt i atomer, narmar sig
till 10 at. kol, 11. at. vate och 4 at » sj*
re. Om karnfersyran ar en vattenhaltig

syra, &r
ej

direct undersokt; men den sy*
lies ej innehalla chemiskt bundet vattett*

Af atskilliga salters analys synes dea
matta en quantitet basis, hvars syre &t

I af syrans, och vigten af dess atom va*

ra 1227.9. Med alkalierne ger den gan«
ska lattldsta Salter, som forst vid syrupy
stadga f&s att anskjuta,och som iatt fug*

K. K A. Jtsb. 189^. J 4

^
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las i vat vaderlek, Med de alkaliska jord-
ar tenia ger den losliga, kristalliserande

Salter. Med oxider af bly, nickel, tenn,
zink , uran, koppar, siifver , platina oeh med

qvicksilfveroxidui ger den olosliga eller

sv3rl6sta foreningar. Dessa Salter falla

jernoxidsalter alldeles sasom bernstenssy-
rade Salter.

Manna- Vogel fann, vid en undersokning af
»ocker.

Sdleri-blad (Apiurn grave'olens), ett eget
sockerartadt amne, som ban igenkande
for mannasocker, eller sa kallad. marmit.

Farska bladen utprassades, saften koktes

ocb afsilades fran coagulum , hvarefter den
afdunstades till syrupsstadga, ocb utkok-

tes flera ganger med alkobol, som kok-

bet fransilades, under bvars afkylning
mannasockret anskjot *). En centner

friska blad gSfvo ett skalpund renadt

mannasocker. Vid jemforelse med det

af manna, forboll det sig alldeles lika ,

kunde
ej bringas i jasning, lat gjuta sig

i kakor till manna tabulata och hade

samma laxerande egenskap, som vanlig
manna. Dessutom fann Voget, i dessa

blad en flygtig olja, som ar orsaken till

deras lukt, en fet olja, ett gelatinerande
amne, som ban liknar vid bassorin, gum-
mi , extractifamne ocb slutligen en icke

obetydlig portion salpetersyradt kali. I

roten af selleri bade, redan fore Vogel,
HiiBNER funnit mannasocker , bvilket den-

ne likval anser vara vanligt socker, fore-

nadt med extractifamne **}. I bladen af

*) Pa anf. stalle B. 7. p. 365.

*•) Pa anf. stalle B. 8. p. a35.
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persiljan fann Vogkl intet sp&r af manna-
sock er.

Tallens saf innehaller om vSrtiden

ett eget sott amne, hvaraf man afven Jan-

gre fram pa sommaren finner spa"r, da\

den analyseras. Thiersch liar anmarkt,
att i varma somrar utsippra sota droppar
genom barken pa*

tallen i,v

)> hvilka stelna,

och hvari Barwijvkel fann manuasocker.
Att larktra'det ger ett djlikt, kandt under
namn af Brianconer manna, ar forut be-

kannt.

Brandes d. y. liar upptackt ett eget Salep.

forhaUande bos det starkelseartade amnet
i orchidernes rotter, allrnant kandt under
namn af salep, att om man kokar i d.

deraf med i^ d. caustik talkjord och ioo
d. vatten, sa" far man, efter ett par tim*
mars forlopp, ett styft gelee fff) , som Ian*

ge .kan forvaras oforandradt. Med annu
mindre vatten bJir det hardare. Detta
inti affar hvarken med starkelse eller gum-
mi, och det &stadkommes icke eller afan-
dra jordarter.

Rousseau liar funnit ett satt att npp- peta

tacka forfalskning af bomolja med andra^^'*'
oljor ***), som iir vida sakrare och lattaretackaom

verkstallbart an Poutet's. (Arsber. i82i.J°™£?£
p. up)* Det beror pa den egenskapen faiskad.

bomolja liar att vara, mer an nSgon an-

nan fet olja, oledare for electriciteten.

Han betjenar sig till detta andamM af

*) Pa anf. stalle B. 9. p. 332.

**) Journal de Pharroacie. T. IX- p. 378L

) Pa anf. stalle p. 587 .
***



en torr electrisk stapel, af mycket ttmna
zink- och kopparpl&tar, fned emellanlaggda
skifvor af oljadt papper. Den nedre po-
len communicerar med jorden och den
ofre med en magnetnal, som ar lattror-

lig och svagt magnetisk. Derma commu-
nication sker med en metallisk ledare, i

contact med stapeln och stalld paralell
med magnetiska meridian. Da denna le-

dares gemenskap med stapeln sker genom
nSgon annan kropp, t. ex. ett lag af olja,

atg&r det olika l&ng tid, efter denna

^'•-tropps olika lednings formSga, innan na-

len uppnar sin hogsta afvikning; ju lan-

gre tid dertili Stgar, ju samre leder den
anvanda kroppen electriciteten. Bomol-

jan skall i detta fall vara 6^5 ganger sam-
re ledare an nagon annan vegetabilisk
fet

olja.
2 droppar af nagon sadan olja,

t. ex. af boknotter eller af valrno, blan-

dade till J lod bomoija, fyrdubblar redan
verkan af den electriska urladdningen pa
magnetnalen. Stearine af animaliskt fett

a*r ocksa" nastan oledare, men elaine ar

deremot mycket ledande.
Attsldl- Man behofver stundom att, for tech-
^ 8

£r|^
nc
niska behof, kunna afskilja oljornes mest

atearine.lattflytande del elaine. Redan i Arsber.

1 82 1 p. 120 och p. i4ohar jag anfort satt

hvarpa detta kan ske , men Peclet bar

uppgifvit ett annu enklare *). Det

grundar sig pa* den egenskapen bos stea-

rine, att redan i kold saponifieras. Man

*) Annates de Chimic et dc Physique. T. XXII.

p. 33o.
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blandar derfore oljan med en concentrt-

rad lut af caustikt natron , omskakar val

och uppvarrner blandningen Jindrigt, hvar-

efter den siias genom linne, pa\
hvilket

den saponifierade delen stadnar. Sedan
elaine skiljt sig fr^ii luten, afhalles den.

Forsoket lyckas ej
med harsknade oljor

eller med saclane, sum af en hogre tem-

peratur blifvit forandradc.

Horst liar uppgifvit att harsknade Att f<Sr<

oljor kunna forbattras, s& att de Mifra"^)^*
f'ullkomligt farska, om de kokas ~ time oljor.

med brand talkjord och vatten f\ Man-

delolja och ricinolja behofva ofta denna

forbattring. Horst rader att alltid, vid

prassning af mandelolja, da* raandlarna

sonderstdtas, tillsatta litet caustik talkjord,
emedan alltid n^gra mandlar harsknat.

I fdreg&ende Srets berattelse bar jagFlygtig*

anfdrt, p. 176, Vogels och Robiquets^^
observation att oljan af bittra mandlarmandci-

afven som af prunus laurocerasus ab-^j.*^
sorbera syre ur luften och bilda en kri-staiier.

stallinisk, flygtig, sur och icke giftig kropp.
Stange har, med en serie af sardeles vai

utforda forsok, narmare utront detta for-

li&Hande **). Han bar visat att denna su-

ra kropp ar benzoesyra. FrSgan huru-
vida denna oljas giftiga egenskap harro-
rer fran blSsyra eller ej, synes ocks& ge-
nom bans forsok vara afgjord. Han skaka-

de bittermandelolja C%£ 1*§) mec* baryt-

*) Puchners Repertorium. B. XV. p. 47**

**) Pa anf. sialic B. XIV. p. 3ao och 36 1. B.

XV. p. 80,
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valten och afdistillerade sedan oljan. Deri

erholls dervid farglos, men agande smak
och lukt af bittermandlar, ehuru den nu
mera icke genom nagon behandling gaf
det mindsta spar af blasyra. I luften

forvandlades den om nagra fa minuter i

benzoesyra och gifven at kattor och ka-

niner i storre dosis, gjorde den p§ dem

ingen verkan. BlSsyran hade stadnat i

forening med barytjorden.

Flygtiga Det ar bekant att kryddnejlikor fo-

oijor fo-rekomma mogling af black, och att den-

ma ms-na verkan synes minora deras tlygtiga olja.
*e1, Virey har forsokt afven andra ftygtiga

oljors verkan pa mogel och svampar °),
och funnit att

ej
allenast svampen och

moglet dodas, utan ocksa att oljan gor
slut pa den forstorings process hos det

organiska amnet, hvaraf moglet underholls.

Efter oljans afdunstning begynner denna

process ater, men svamp och mogel for-

blifva borta. De oljor ban forsokt voro

terpenthin- bergamott- lavendel- och negli-

ke-oljor.

Senaps- Julia Fontenelle bar anstalt en prac-
oljahin- tjs^ undersokning af drufsaftens olikhet
r

ning.

S

"elter rankans olika aider, efter jordman
och vaderlek, samt af vinets olika rikhet

p& spiritus efter saftens olikhet, och ef-

ter olika omstandigheter vid jasningen ?).

I ett land, der intet vin cultiveras, interes-

serar icke resultaten af hans undersokning.
Men jag bor bar anfora den egenskap han

k

)
Journal de Pharmacie. T. IX. p. 258.

•*) Pa anf. stalle p. 437.
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funnit lios senapen och dess flygtiga oljn,

att alldeles liiimma all jasning. i lod

pulveriserad senap, hlaiidadt pa livar Man-
ila drufsaft, bibeholl den utan tecken till

jasning frSti medlet af September till i

Maj, da undersokningen skedde. | lod

flygtig olja af senap, blandad med i kan-

na af drufsaften gjorde samma verkan,
men senaps pulvret hade den fordelen,
att viitskan af senapens agghvite klara-

des. Andra ffygtiga oljor, forsokta
pa*

samma satt, formadde icke att hindra

jasningen. En tillsats af ett lod kanei-

pulver pa* en kanna saft fordrojde jas-

ningen nara en mdnad.

INagra vextamnen, som man betrak- Nya
tat sasom egna och derfore gifvit egna"'

e^w"

namn, hafva blifvit beskrifna. Bonastre Subre-

har i nSgra hartzer t. ex. anime och ele-
sina '

mi *), funnit ett amne, som icke loses

af kail alkohol, men som loses af kokhet
och kan ur denna solution erhallas kri-

stalliseradt. Det loses afven af ether.

Upphettadt smalter det och kan till en
del sublimeras oforandradt. Sui)limatet

ar kristalliniskt. Han har gifvit detta

amne det ilia valda namnet Subresina

(sousresine).
Man har nyligen i vSra tradgardar Dahlin.

begynt infora en planta, utmarkt af sina

stora och till fargen varierande blommor,
kallad Dahlia purpurera och af andra Ge-

orgina purpurera. Denna vext har en

lokformig rot, som man recommenderat

*) Pa anf. stalle p. 178.
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gasom ett angenamt och lattsmalt narings-
amne. Den har blifvit undersokt af Pa-

ykm*), som deri funnit ett eget amne,
till sina chemiska caracterer liknande

starkelse, men likval sk bestamdt skiljdt
derifran, att han ansett sig bora utmarka
det med det egna namnet dalilin. Hans
foreskrift, att bereda detta amne i stort,
ar foljande ; man tvattar lokarna i vatten,
hvarefter de rifvas, liksom potater, p&
rifjern. Den moslika massa, som salun-

da erhalles, lagges pa en silduk af linne

eller ylle, och det som stannar pa duken
tvattas ett par gSngar med litet vatten.

Det genomgangna vages, blandas med
dubbel vigt vatten och T£~ finrifven krita,

hvarefter det kokas * timma i koppar-
iarl och silas sedan kokhett genom linne.

Det som
ej g&r igenom utprassas, blandas

sedan med halften af sin vigt kokhett vatten

och prassas &nyo. Losningen afdunstas

sedan till dess att \ af dess forsta vo-

lum Sterstar, hvarefter den blandas val

*ned T|3 af massans forsta vigt animaliskt

kol, och derefter afklaras den med half-

ten af kolets vigt agg, vispade med 10

g&nger aggens vigt vatten. Massan upp-
kokas dervid, och sedan den ar klar si-

las genom linne. Derefter afdunstas den
till dess en hinna formeras pa ytan , man
later vatskan d& svalna, hvarvid dahlin

efterhand afsattes i pulverform. Efter

full afsvalning tvattas den med kallt vat-

ten och upptages till torkning. Man

*) Pa anf. sialic p. 383-
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Ian pa delta salt erbAlla T
r
^ af rotternes

vigt dahlin. Detta amhe liar foljande

egenskaper: det ar hvitt, utan smak oeh

lukt, pulverformigt och af en ytterlig fin-

bet; dess e. vigt ar r.356 da stiirkelsens

ar i.53o. Yid Kittens vanliga temperatur

upplosa 100 d. vatten 2 delar dahlin.

Vid 4-100° loser den sig i stor mycken-
het, och afsatter sig under inkokning i

form af en hinna och under afsvalning i

pulverform. Torkas den i varme, sa

blir den hard, i gulagtiga, halft genom-
skinliga klumpar, ungefar som salep. Den
ar oloslig i alkohol och falles deraf ur

sin upplosning i vatten. De caustika alka-

lierna upplosa den. Af barytvatten fal-

les dess upplosning och man fAr en klib-

big forening af dahlin och baryt, som
ar loslig i kokande vatten. Afdunstas

denna upplosning sa afsatter sig forenin-

gen i form af en kristallinisk, gulagtig

hinna, Om dahlin ofta upploses i kok-

bett vatten, s§ blir den for hvarje gang
mera loslig i kallt vatten och alkohol,
men behaller alltid egenskapen att fallas

af barytvatten. Af svafvelsyra och till

och med attiksyra forvandlas dahlin vid

+ 75° till ett socker af vida mer sotma,
an starkelse-sockret ; men det f^s endast
i form af syrup. Den forenar sig icke

med iod och den falles icke afblysocker,

platina-, jern-, koppar-, qvicksilfver- eller

silfver-salter, icke eller af gallaple infusion.

Den jaser, med tillsats af jast, till spiri-

tus, ehuru icke dervid hela quantiteten
deraf kan till spiritus forvandlas. Den



2L8

anses vara, ett godt och lattsmalt narings-
amne, som kan jamforas rned salep och

Farg- islandslafven. <— Payejv har vidare funnit,

Dahlia.
1
att MfrgSrahet i blommans petala ar ett

vida kansligare reagens an nagon annan

vext-farg •). Det rodnar af en sit svag

syra, att lakmus infusion deraf
ej

foran-

dras och det blir grout at alkali, s§ ut-

spadt alt det ej verkar
pa* ferriboctsin-

fusion,

Askulin. Canzoneri har i frugten af Hastca-

stanjer (TEsculus Hippocastanum) funnit

ett eget amne, som skall vara en saltba-

sis, och som ban kallar Askulin **). Det
fa's, da en infusion i utspadd svafvelsyra
falles med kalkhydrat, under bestandig

omroring; vatskan
, som forut ar mork-

brun, siutar med att blifva ljust citrongul.

Fallningen lemnas i luften nagra dagar
for att under torkningen kolsyras. Der-
efter upploses den i kokhet alkohol och

losningen afdistilleras, tills endast en ringa

portion liquidum aterstar, som uthalles och
intorkas. Askulin fas da i form af en gra-
brun massa, af en sotagtig ej

kristallinisk

efterat stickande smak. Loses i alkohol och
ether. Brinner med laga och ger med
svafvelsyra sidenglansande nalformiga kri-

staller. — Det vore likval mojligt att det-

ta nya amne, som annars skulle hora till

klassen af vegetabiliska salt- baser, icke ar

annat an den i vatten olosliga foreningen
af extractivamne med kalk och att kristal-

lerne med svafvelsyra varit gips.
—

*) Pa anf. stalle p. 4 <29«

**) Pa anf. stalle p. 542.
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Boussignaui/t och Mariano de Rivero Vext-

bafva undersokt den rajolklika vatska,
a^"

som fas af det sa kallade kotradet (Talo di Kotra-

Vacca), hvilket vaxer i bergstrakten kring ^fk>

Periqaito, nordvest om Maracay. Denna
vatska liknar komjolk till smak och utse-

ende, men ar nagot simmigare. Den la-

ter blanda sig med vatten i alia iorhSl-

landen och coaguleras ej af kokning eller

afsyror. Ammoniak faller derur intet ca-

utschuck. (Ammoniak ska'il i dylika mjolk-
lika vextsafter vara det kansligaste rea-

gens for cautschuch , som deraf falles med
bibehailande af sin spanstighet). Alkohol

grumlar den nagot. Lakmuspapper rod-

nar deraf. Under fortsatt kokning afsat-

ter den ett hvitt skinn, alldeles sasom van-

lig mjolk och ger slutligen en mer och
mer consistent massa, ur hvilken, genom
fortsatt afdunstning, oljdroppar afskilja

sig, hvilka tiiltaga i myckenhet, till dess

att alltsamman synes utgoras af ett smalt

fett, hvari simmar en skrumpnad tradig
massa, som luktar af kott, steckt i fett.

Om operation ej
drifves sa" langt, kail

man ski]
ja fettet fran det tradiga amnet,

ntan att det sistnamde forandras af varmet.

Det feta amnet, som utgor omkring half-

ten af mjolkens vigt, liknar narmast vax.

Det har en hvit farg, dragande i gult, ar

mjukt vid 4- 40
° och smaller vid 4-6o°.

Loses i kokhet alkohol, men falles under

afsvalning. Loses i feta och flygtiga oljor,

saponifieras med alkali och kan anvandas
till vaxljus. Det amne, som med vaxet

bildar emulsion, har stor likhet med
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Llodets fibrin. Man kan med alkohol der-
ur utdraga vaxet. Del ha*Her qvafve och

ger ammoniak i branning. Med salpeter-

syra ger det samma producter som kott.

Loses af saltsyra. Det erhSlles i form af

hvita, bojliga tradar. Detta arane repre-
senterar osten i mjolken , liksom vaxet fore-

staller smoret, och genom dessa bar ock
derma vegetabiliska mjolk en bog grad af
fodande egenskap. Den vatska hvaraf des-

sa amhen hallas i emulsion, inneballer

dessutom litet socker och ett talkjordsalt,
hvars sj'ra likvai icke ar attiksyra. In-

torkas mjolken och brannes till aska , sa

far man kiseljord , kolsyrad och phos-
phorsyrad kalkjord, samt talkjord.

Arrow- Man har sedan nAgra ar begynt i

*°°
' Lakare-konsten betjena sig afet slags sttir-

kelse, sasom ett kraftigt naringsmedel for

mycket forsvagade sjuka. Detta bar liit-

kommit fran Vestindien, under namn af

u4rrow-root, pa" sv. pilrot, ett namn som
vextens rot fStt,<. i den tanken att den ,

lagd pa"
sa"ret efter en forgiftad pil, skul-

le kunna utdraga giftet. Denna starkelse

erhalles ur rotknolarne af Maranth arun-

dinacea, som vexer ornnigt i Vestindien,
\k de jordmSner som aro for magra for

;affe och socker-odling. Starkelsen beredes

deraf pa" samma satt som af potatoes.
Den skall likvai stundom bitkomma forfal-

skad med Cassavamjol, (starkelsen af Ja-

tropha Manihot). Roten af Marantha bar

blifvit analyserad af Benzon,*) som fann

*) Tidskrivt for Naturvidenskaberne, ndgivet
af H. C. Ousted, J. W. Hormkman, J. JUim-
hardt. It Arg. 5 H, p- 1 58.



231

den innehalla vat ten 65.6o, flygtig olja

0.07, starkelse 26.00, (hvaraf 23 erholls i

pulver och 3 genom utkokning af rotens

parenchyma),oI6slig parenchyma ellertrSd-

amne 6.00, agghvite 1. 58, gummiartadt
entractivamne 0.60, saltsjrad kalk 0.25.

Haab bar undersokt roten af vara van-Roten af

liga honor, Phaseolus vulgaris, och funnit Bonor.

den ganska rik pa starkelse *)• Analysen
gaf vatten 66, starkelse 25, parenchyma
7.5 och i vatten losliga extractiva amnen
1. 5., sSledes i det narmaste lika med den

foregSende rotens sammansattning.
Bizib bar undersokt sammansattnin- M*i f.

gen ar Mais**). Han liar dervid narmare
studerat det egna ainnet, kalladt af Gor-
ham Zein, (Arsber. 1822 p. i45). och
som jag formodat vara detsamma som

gliadin ur andra sadesslag. Maismjolet
utkokas med alkohol, sa lange denna

upploser nagot, 4 af vatskan afdestilleras,

hvarefter den afdunstas i oppet karl; en

olja afskiljes och zein samlas i olosliga
flockor af gid farg. Om dessa afskiljas
och behandlas med kail alkohol, sa lem-
nar denna 6. p. c. af dess vigt Zimom ***)
olost. Under ny afdunstning afskiljes mer

olja, som borttages, hvarpA den &nyo in-

torkade rnassan loses i alkohol, hvaraf zi-

mom fullt afskiljes och gliadin fas ren, ge-

*) Buchners Repertorium B. XVI. p. i5i>

**) Neues Journal fur Chemie und Physik. B.

7. s. 277.

***) Om Zimom och Gliadin, se Arsbcrattel-

«cn 1821 p. ia4« \
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irom losningens afdunstning, ocli liknar

da alldeles det ur hvete. Bizio fanu
maiskornet besta af starkelse 80,920,
zimom 3.025, gliadin 2.498, fet olja i.4']4*
extractivamne 1.092, gummilikt amne
2.283, socker 0.895, Hordein (svarar har
emot tradamne eller sSdor) 8.710, Salter,

attiksyre och forlust 0.076. Bizio farm att

zein yid destillationen ger amoniak, hvil-

ket motsager Gorhams erfarenhet.

Triti- Zenneck liar undersokt mjolet af tri-

dicrcToatlclim dicoccon $) och funnit p& 100 d*

torkadt mjdl 58.79 d. starkelse, 12.98 d.

gluten (Toreningen af gHadia och zrniorn),
8.35 i vatten losliga delar (extractivamne,
gummi och socker) samt [9.88 d. olosli-

ga sador, (tradamne och delar afhylsan).
Baren af Henry har analyserat baren af Mistel,

,ste

(Viscum album) hvilkas utprassade vat-

ska ar ytterst seg och klibbig och i allman-

het fatt namn affogellimm. Detta klibbi-

ga amne svaller ock later utbianda sig i

vatten, men det loses icke deri. Det ar

olosligt i alkohol, ether, feta och flygtiga

oljor samt i attiksyra. Det loses af alka-

li, men forandras och fdrlorar sin sega

klibbighet. Salpetersyra forvandlar det till

oxalsyra, utan att derjemte bilda slem-

syra. Jemte detta amne innehalla baren

extractivamne och ett vaxartadt fett, 16s-

ligt i kokhet alkohol och i ether.

Bonastre har undersokt muskotno-
ten ***) och funnit deri: fet och smorlik

ft)
Pa anf. stallen B. 9. A 3^3.

**) Journal de Pharmacie. T\ IX. p. 14*
**•)

Pa anf. stallen s. 281.
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olja
3 1.6, flygtig olja 6.o, starkelse 2.4,

gunimi 1,2, fri syra 0.8, hylsa eller trad-

arane 54^o.

Kuhlmann liar undersokt bestandsde- Krapp.

lama af krapp (roten af Rubia tincto-

rum).
<%

\)
Infusionen dcraf i vatten ar sur

af fri applesyra, eller atminstone af en

vextsyra, som kan utfallas af barytvat-
ten. Afdimstas den, sa far man en sot

syrup, livarur alkohol afskiljer gummi, och
ur alkoholupplosningen far man, ehuru med
svarighet, kristaJler af sockret. Kokas
den infunderade roten med nya portioner
vatten, sa utdrager detta det egentliga

fargamnet. Detta kan utfallas med svaf-

velsyra, foreningen ar brandgul och loslig
i alkohol. Om denna losning sedan raa-

eereras med Jitet kolsyradt kali, sa utdra-

ger detta syran och iosningen blir djupt
rod. Lemnas Iosningen sedan at frivillig

afduustning, sa afsatter sig fargamnet i en

kristallinisk massa. Det ar losligt i vat-

ten. Alkalier losa det afven och forandra

foga dess nuanCe, men af syror falles det

liter. Den fallning, som fas med svafvel-

syra ur decocten af krapp, innehaller likval,

jemte fargamnet, annu ett annat amne,
som vid behandling med alkohol blir olost.

Detta amne innehaller qvafve och synes
mycket bidraga till den latthet hvarmed

fargamnet utfalles. Krappen innehaller

annu ett hartz och ett bittert amne. De
erhollos da" decocten, efter concentrering,

») Annales de Chimie et de Physique. T, XXIV
p. 225.
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blandades mec! kalkhydrat till full matt-

ning och den fallning som dervid upp-
kom, behandlades med alkohol. Da sedan

alkoholextractet upploses i vatten,lindrigt

syradt med svafvelsyra, afskiljdes med en

egen lukfc hartz och det bittra iimnet 16s-

tes i vatskan, samt erholls, efter dennas

afdunstning, i form af extract.

Strych- Vauqueliw liar undersokt ett species

pscudo-
a^ strychnos, kalladt pseudochina, erne-

china, dan det anses for feberdrifvande och Dal-

las i Brasilien quina do campo eller qui"
na do mandanha *). Den ulmarker sig

dermed, att den icke innehaller hvarken

strychnin eller hrucin. Vauquelin fanji

deri forofrigt ett beskt extract, sora ut-

gjorde storsta myckenheten deraf, ett hartz,

gummi och en egen syra, sora likt gall-

appleinfusion faller limsolution och jern-

salter, men har sa egna caracterer, att den

ej
kan forblandas med gallapplesyra.

B!a<i af Man hade i Paris foreslagit ett sue-

trl'deL
cedaneum for kinabark, som undersoktes

af Pelletier och fanns icke inneliaila ki-

nans bestandsdelar, utan jemte vax och

en fet olja samt bladens grona fargamfie,

holl den ett gauska bittert extract med
litet gallapplesyra och appelsyra, hvar-

af sannolikt de medicinska verkningarna

uppkommit ?
som man trodde sig hafva

forspordt. Detta amne befanns sedan va-

ra pulver af torkade blad af olivetradefc

(Olea europea).
For

*) Journal de Pharroacie. T. IX. p. 23 1,
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For ofrigt hafVa, i de periodiska
skrifter, hvilka jag haft tillfalle radfr&ga*

filskilliga vextanalyser forekommit, hvil-

kas resultat icke haft nagot sa beskafiac|t
intresse att jag ansett dem har bora an*

foras. Likval skall jag for dem, sdm skul-

le vilja taga kannedom deraf, har niim*

na dem. Ortstandet afllelianthus tubero-

sus af Zenneck, *)
Roten af Spigelia anlhel-

mintica *) och Cortex paraboda
3
) af

Henry, rotterne af ammomum zingiber
och zedoaria, samt af marantha galanga af

Morin 4
), ConvoJulvus arvensis af Cheval-

mer *) Ledum Latifolium eller Labrador-
llie af Bacon 6

) och Lycopus europasus af

Geiger 7y
Fucus vesulosicus har blifvit undersokt F»cu*

af Fagerstrom 8

), som deri faun extractiv-
1"6^ ° a

iimneg.i i,bittert amner.83,f^rgamne 19*19,
vax 1.07, tradamne 52.69, samt eldfasta be-

standsdelar 16.13. Deraf var gips 6.34 »

kolsyrad kalk 3.4i, natronsalter 3»26>

(och ibland dessa 0.27 iodnatriutn) ocli

det ofriga phosphorsyrade jordarter, ki-

seljord och jernoxid. Efler deniia under*

sokning innehaller saledes askan af fucus

t) Neues Journal fur Chemie Und Pliysik. B»

9. p. 3i5.

1) Journal de Pharmacie T. IX. p. 197.
3) lb. p. 4 10. 4) lb. p. 253. 5) lb. p. 3ot,

0) lb, p. 558.

7) BuciiNKRs Repertorium. T. XV. p» I*

8) Observationes circa iodinum in fuco VC*
siculoso. Praes. Fagerstrom, Resp. Monteic.
Lund d, 20 Dec. i8i3.

K. V, A. Arsb. i8a3, 1 5
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vesisculosus iftstersjon nara i| procent iod-

natrium. Man hade lange betviflat nar-

varo af iod i de fuci, som vexa i Oster-

sjon (Ih\ a"rsber. 1822 p. i36)., ehuru
Kruger afven funnit den deri och jag
bar jiyHgen haft fallialle att besanna dess

narvaro. Man bar i Blekinge beredt aska

af tang och denna har bliiVit fors&ld for

potaska, under namn af sjoaska. En fa-

bricant, som erhallit af denna vara och
dermed forstorde sin tillverkning, begar-

te af mig en undersokning dera. Den
innehaller intet fritt alkali och med sal-

petersyra ofvergjuten luktar den starkt

af iod, samt svartar inom £k ogonblick

inlagd starkelse. —« Det vore i sanning
val om denna misslyckade pottaska kunde
foranleda en iodberedning af inhemskt
material for pharmaceutiska behof,

Produ- Jag bar i Arsber* 1822 p. 106 omta-
cte

*-L
f
lat Gay Lijssac's forsok, som syntes utvi-

nen. sa, att, hvad Dobereiner ansett lor en egen

fthtr"
etnerart ocn kallat syre-ether, egentligen
vore en af vinolja fororenad vanlig ether.

Dobereiner bar sokt visa att denna formo-
dan af Gay Lussac varit for hastad °) och
anforer sasom bevis deremot, att denna

ether, sa* val i lukt som smak, ar olik

den vanliga , den har nemligen lukt af

salpetersyre-ether , och om den blandas

med en concentrerad upplosning af cau-

stikt kali och antingen kokas eller utsattes

for solljuset, sa sonderdelas ethern och

*) Buchners Repertorium. B. XV. p. 409, Gillb.
Annaler N. Ft B. XIV. p. 4io.
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da va'tskan sedan utspa'des med vatten

failes ett rddbrunt hartz, som hvarken
bildas af vanlig ether eller af vinolja.

Dobereiner har vidare undersdkt myr- Myrsy-

syre-ether och funnit att den > liksom attik-re~*ther -

ether, ar en fdrening af alkohol med den

odecomponerade syran
c
). Han liar afven

utront dess sammansattning* 4 §ran re *

ctificerad niyrsyreether, dfver qvicksilfver
blandad med en uppldsning af bicarbo-

liat af kali> utvecklade kolsyregas,
fanns efter 3 dagar sdnderdelad och ha-

de i 3 fdrsok gifvit emellan 3.86 och

3.92 rhenL cub. turn kolsyregas. (Hum
mycket kolsyregas stannade dervid i vat**

skan? Huru mycket vatten > alkohol och

odecomponerad ether, fdrflygtigade i kolsy-

regasen? Fragor som man gerna ville gd-
ra> men hvarpa anledning till svar icke

finnes i uppgifterna). Af detta fdrsok

beraknar Dobereiner sammansattningen till

1.77 myrsyra och 2.23 alkohol > eller

en atom af hvardera. Dobereihers sa kal-

lade stdchiometriska arbeten aro likval af

den latta art> att man icke kan letnna

fullt fdrtroende derat, om de icke fdrut

aro gjorda af andra eller efterat blifvit

af andra bekraftade. Den organiska ana-

lysen fdrleder sa" latt till berakningar pa
ofulistandiga fdrsok* Bekraftas sedan be-

rakningen af dem som gora sig mer mo-
da, for att komma till sakra resultat, sa

») Buchners Repert. B. XV. p. 4°4- Neues
Journal fur Ghemie und Physik. N. £.. B.

yin. p. 36a.
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kan man alltid beromma sig att forst haf-

va
gjort

delta besUimmande , bekraftas

den ej, sa ar ett litet misstag snart glomdt.
Salpc- Duroziez d. y. bar uppgifvit ett lat-

te

et*hcr.
tare ocn niindre farligt satt att erballa

salpetcrsyreether *): Man blandar /ft

iins alkobol af 0.837 rned 8 uns salpeter-

syra af r.28 ocb inlagger denna blandning
i en retort, ocb, daman vill destillera, till—

slas 12 uns cone, svafvelsyra. 5 minuter
efter tiilblandningen af syran begynner
massan komma i kokning ocb ether de-

stillerar. Man bor ]eda den genom ett

vanligt litet kylfat for alkobol, for att

kunna bastigt nog condenseras. Man er-

bSller 23 uns destillat, som blandas med
balften af sin vigt vatten, for att afskilja

alkoholn, ocb rectificeras sedan ofver mag-
nesia. Man vi nner pa" delta satt io|
uns ether. Massan i retorten lindrigt

upphettad i sandbad, ger Sedermera ether

nitricus spirituosus.
Naptha- Det eg 11a am net nr stenkolstjara,

som fatt namn af napthaline (Arsber.
1823 p. 2p3), bar blifvit ytterligare un-

dersold t af Chambereaw **). Han fann, att

om en niattad varm upplosning af naph-
taline i terpentinolja lemnas att svalna,

sk erhaller man detta amne i l&nga pris-
matiska kristaller, med pyramidalisk till-

spetsning, Betraktar man kristallbiid-

ningeh, sa* finner man att kristaller om-

kringfdras i vatskan, draga hvarandra till

*) Journal de Pharmacie. T. IX. p. 191.

**) Annals of Philosophy N. S. Aug. 1823. p.-

1 35.
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sig ocli, di\ de Jcomma hvarannan nara,

repelleras de med haflighet; sedan detta

flera ganger skett', minskas repulsionens
haftighet och de sluLa med alt forena sig i

sadana vinklar, att de Lilda radier, at en sex-

horning, hvars mellandelar sedan fyllas
till en sexsidig tafia.

DERSCHAU Och NoGGERATH hade, vid elt Vcxter

besok i stenkolsgrufvorna i Grefskapet
so

s

™
i

y
~

Mark, funnit en cryptogamisk vext, som*?&rkret«

lyste i morkret, och somaf Eschweiler ny-
ligen blifvit beskrifvcn under namn af

Rhizomorpha, Bisciiof har undersokt de
chemiska forandringar i den omgifvande
luften, som dervid astadkommas *). Han
har funnit, att plantan icke lyser i luftlomt

rum eller i sadane gazarter som icke aro
Llandade med syrgas, att den lyser star-

tare i syrgas, att ljuset 3lerkommer, d&
i luftlomt rum, afven efter flera timmar,
luften inslappes> eller da plantan ullages
ur qvafgas och kommer i luften. Dervid
fdrvandlas syrgas i kolsyregas, men en
del af syret absorheras , sa att kolsyre*

gasen icke fullt ersatter det forlorade sy-
rets rum. Ljuset synes upphora med
vextlifvet. Vid detta tillfalle har Bischqj?

gjort den ovantade observation alt luften

i grufvan der rhizomorpherne vexte, var
1.58 procent rikare pa syrgas an den

vanliga atmospheriska luften.

*) Neues Journal fur Chemie und Physik. N.
B.. B. 9, s. 239-



a3o

Djurchemie.

Bju- Dulong har anstallt en undersokning

Jar-* ofver djuriska varmen, som haft till fore-

men, m£l att utrona, huruvida det qvantum
syrgas, som under andedragten iortares,

ar tillrackligt till frambringande af allt

det varme, som under samma tid af dju-
ret forloras, eller om man maste soka

varmets upphof i na*gon annan orsak der-

jemte '"')• Atskilliga sk val koltatande,
som grasatande daggande djur och foglar
infordes i en apparat, der dessa djur icke

generades det minsta och som uppfyllde det

dubbla andamai,att luftensforandringar un-

der andedragten kunde till sin qvantitet be-

stammas och producterna till sin qvanti-
tet matas, under det att djurets varme-for-

lust tillika kunde evalueras. Dervid fann

Dulong, att hos alia de djur, pa"
hvilka for-

soken anstalldes, (nemligen hunden, katten>

cavian (ett djur af gnagarnes slagte), mar-

svinet, canin, sparfhoken och dufvan) upp-
togs mer syrgas ur luften, an som for-

vandlades i kolsyregas. Hos de grasatan-
de gick denna absorption af syret endast

till T
*

3 per medium. Hos de kottatande

djuren deremot var minsta qvantiteten
af absorberad (d. a', till kolsyregas ej

fdrvandlad) syrgas f och den hogsta §
af den anvanda syrgasens mangd. Tec-

ken till exhalation af qvafgas visade sig

*)
EnsVildt af Ilr Dtjlohg vanskapsfullt med-

deladt; finnes afven i IVeues Journal fur

Chemie und Physik N. R. B. 8. s. 5o5.
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vfii, men ej
med en sadan sakerhet att

den kan antagas for verklig. Antager man
nu, att syrgazen, genom dess forvandling
till kolsyregas i lungorna, franibringar
en lika myckenhet varme, som da sarama

qvantitet kolsyregas frambringas genom
forbra'nning af kol i syrgas, och om man
dervid utg&r fran det bestammande af

denna varmeqvantitet, sadan det upp-
gifves af de Laplace ocb Lavoisier; sa ut-

gor den icke mer an 0.7 af det varme,
som det grasatande djuret forlorar un-

der lika tid, och endast Jialften af bvad
det kottatande djuret afger: antager man

derjemte, att det syre som under ande-

dragten absorberas och icke atergifves 3t

luften i form af kolsyregas, anvandes till

bildning af vatten, och att dervid utveck-

las sa mycket varme, som da lika myc-
kenhet syre, genom forbra'nning af vate,

forvandlas till vatten, sa" svarar det hela

af deh varmeqvantitet, som uppkomrner
genom syrets forening med kol och vate,

emot 0.75 a 0.80 af det varme som pa\

lika tid forloras af sa val kottatande, som

grasatande djurs kroppar. En annan kal-

la till den djuriska varraen maste sale-

des tillika finnas, tillafventyrs gifvas flo-

ra ; men bar blir forskaren ofvergifven
af erfarenheten och ofverlemnad at giss-

ningen. Dulongs vigtiga arbete ar annu
icke utgifvet och vantar pa fullandandet
af de forsok 6'fver myckenheten af det var-

me , som kol och vate vid sin fdrbraiming

frambringa , med hvilka Dulonc ar syssel-
satt och innan hvilkas slutresultat den
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ofvananforde berakningen till ziffran icke

kaa vara fullt saker.

AB*or- Vid de fdrsdk som af flera sarskilta

qvSgls
naturforskare blifvit anstallda, rorande

vid an- luftens fdrandring under andedragten, bar
d
tenT man omsom funnit en absorption afqvaf-

gas, omsom en utveckling deraf, 0111 an-

nars icke dessa resultat herott pa ofull-

komlighet i fdrsdkens tillstallning. Ed-
wards bar, med den anledning ofvanan-
fdrde observation af Dulong gifvit, och
med erinran om Allen's ocb Pepys's fdr-

sok, i bvilka djur, som inandades en bland-

iling af 4 cl. vatgas ocb i d. syrgas,afgafvo

qvafgas at luften till flera ganger volu-

men af deras kropp, sdkt visa mojlighe-
tenafden motsatta erfarenlieten, att gasen
omsom exbaleras och omsom uppsupes,
derigenom att ban tillskrifver blodet fdr-

magan, att pft
en gang bade uppsupa

och utdunsta qvafve*) och att, allt efter

som det ena elier andra intraflat i ofver-

skott under fdrsdket, bar resultatet utfal-

lit, Vid nogare dfverviigande finner man
snart att detta icke ar nagon forklaring;
att blodet pa samma stalle utdunstar och

uppsuper qvafgas ar orimligt, ty orsaken

till afdunstningen motverkar absorption
och omvandt. Sker ater absorption pa
olika stall en, sa fragas bilifgt: bvilket stal-

le ar absorberande, bvilket exhalerande?

hvilken skulle orsaken till denna skillnad

Vara och bur kan dess tillvarclse bevisas?

saken synes saledes vara in statu quo.
» .i

•) Annalcs de Chimic ct de Physique T, XXII,

p. 35.
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En frisk menniskas inre varme ar i Mcnni.

tempererade climater och vid -}- i6° till
k
s

r

k
o

°

p
"_

+ 18 , emellan -h 3G°.5. och 37 °. John pen*
*

Davy liar anstallt forsok ofver huruvida v*™ l

delta afven, vid hogre temperaturer i at- ciim*-

mospheren, i varmare climater ar handel- U??

sen *) och fann da att vid + 26 till -J- 27

stiger kroppens inre varme ij till 2

grader d. a. till 37°.5 a 38°.5, och det-

ta intraffar hos menniskor af olika alder

och hos infodingen lika val som hos den

frammande, som kommer frSn ett tempe-
reradt luftstrek. Harigenom ar saledes

den mehing motsagd, att de hetare cli-

maternes infodde invanare simile forma

bevara en lagre temperatur inom krop-

pen vid storre varme i atmosferen, an

framlingar.
Wilsons forsok, att, hos djur, p&Eieetri-

hvilka magens nervflata (8 paret) blifvit w-^dvar-
skuren, underhalla matsmaltningen med en kande

electrisk strom genom den afskiljda andan™*?}^"
till magen, (Arsber. 182 1. p. i34) hafva m«gcn.

sedermera blifvit bade betviflade och mot-

sagde, med anforande af stridiga ron. De
hafva nyligen blifvit repeterade af Franska

physiologer med en alldeles icke tvatydig

framgang °°), hvaraf sSledes ar bevisadt att

nervernes inflytelse pa matsmaltningen
kan ersattas af en electrisk strom, och att

de egenheter, man forut tilldomde mag-
saften sasom upplosningsmedel, icke till—

bora den annorlimda, an under inflytel-
sen af den electriska strommen.

*) Pa anf. stalle p. 433.
**) Frojeuep'} Notizen, Febr. 1824. N:6 137.
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Mu«tci- Ju mera phenomenen synas adagalagga,

forkia-™ att nerverne verka genom formagan att

rad gc- uppvacka och leda electriska strommar af

Verkan lika art nied den som ager rum emellan
»f en den electriska stapelns forenade poler,
ctrisk ju mera uppmarksamhet fortjena alia for-
«u-om. Sok att med nyckterket anvanda var an-

nu ofullkomliga kannedom om detta mag-
tiga agens i naturens stora och sma ope-
rationer, till forklarande af naturpheno-
menen, Ett sSdant anvandande deraf har

nyligen blifvit gjordt af Prevost och Du-
mas till forklarande af musklernes con-
traction *). De tro sig hafva funnit alt

nervandarna, i stallet att slutas i muskel-

fibern, inga" deri ratvinkligt mot kottra-

dens langddirection och , sedan de passerat

igenom muskeln, vanda de om, ga igenom
kottradarna pa ett annat stalle och ater-

forena sig sedan med den flata hvarifran

de utgatt. De anlaga nn en electrisk strom

fenom
nerverna, hvarvid, genom det be-

anta electromagnetiska tillstandet hos le-

dare, den utgaende och den atergaende
delen af nervtraden, som fora electriska

stromen i motsatt rigtning, attrahera hvar-

andra, hvaraf muskelfibern maste krusas

i zigzag ,
likt vecken pa ett kras , och mas-

san af muskeln blifva tjockare och kortare.

Den lelVande kraften i muskeln vore sSledes

den electromagnetiska attraction emellan
de nerver, som leda EE i motsatt rigt-

ning, och muskelfibern ar sa godt som
en dod medverkare till forkortningen af

•) Pa anforda stalle. N:o 137 och 128.
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of afstSndet emellan rausielns bada fa-

sten. Denna forklaring ar visserligen v&-

gad; men den contraherade muskelns ut-

seende under mikroskopet instammer der-

med, och det ar knappt mojligt att ur en

annan synpunkt gora sig begriplig den

otroliga skilnad i kraft i muskelns contrac-

tion , som sa ofta uppkommer af immate-
riella orsaker och sinnesrorelser.

Prevost och Dumas hafva underkastatNya «n-

blodet ett slags mechaniskt chemisk ana-
^Yngir

]ys *). Deras undersokning af blodkulor- af bio-

nes olika storlek hos atskilliga djur ar

redan i Arsber. 1822 p. Stanford. De haf-

va nu ytterligare studerat dessa kulors

form, sammansattning och mangd. Ku-
lorna besta af en central-kropp, som ar

farglos och spherisk hos djur, hvars blod-

tulor aro circulaira, men aggformig hos

dem der blodkulorna aro elliptiska ; i for-

ra fallet ar denna lilla kropps diameter

constant, men i sednare fallet varierar

den synbart. Utpa denne ligger ett ge-
latinost skal afrodfarg och genomskinligt,
som latt gar sonder och som ar olosligt
i blodvattnet och sjunker deri till bottnen.

Den hire , farglosa kroppen bestar af fi-

brin eller blodets tradamne och det ge-

nomskinliga skalet ar blodets fargamne.
Sa snart blodet kommit utom adrorna

begynna kulorna af fibrin att fasta sig
vid hvarandra till radbandslika tradar*
sa att de icke mera kuuna atskiljas.

Da

*) Annates de Chimie et de Physique. T. XXVII.
p. 5o»
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de pa delta salt fas tat sig i alia rigtuin*

gar vid hvarandra , inslanga de det Jar-

gande skalet emellau sig och biodet stel-

nar forst, men i mon som sammanhangs-
kraften genom det minskade afstandet

emellau kulorna 6kes, sammandrages coa-

gulum, och blod vattnet, som forut deri

var insugit, utpressas.

Fargamnet ar efter Prevost och Dumas,

olosligt i vatten, och bortskoljes fran blod-

Lakan, utan att, annorlunda an i cmulsiv

form, upptagas af vattnet, det gar val

genom nltrum, men sjunker, om vatskan

lemnas i hvila, och de pasta att denna

erfarenhet, olik hvad man forut trott,

harrorer deraf att andra chemister
ej

nn-

dersokt fargamnet i sitt rena tillstand. •—
I detta hanseende tror jag mig dock bo-

ra bestrida deras anforande. Blodets farg-
amne ar losligt i vatten i alia fdrhallanden,
a fveil efter torkning, om det ej var forut

coaguleradt; men om fargamnet ar Man-
dadt med en portion agghvite, som tilli-

ka loser sig i vattnet, d. a\ om fargam-
net icke var sa val som mojligt befriadt

fran vidhangande serum, sa. far man en
emulsionslik upplosning, som gar genom
filtrum, men hvarur det mesta af fargam-
net sjunker pa langd, under det att en
liten del verkligt upploses i vatskan och

ger den en ringa farg. D. och P. anse farg-
amnet vara en forening af animaliskt

amne (kanske agghvite) med jernoxid.
Bevis for denna mening och mot de man-

ga jag funnit pa motsatsen af deras for-

modan hafva de
ej

annu an fort.



Agghviten skiljer sig fran fibrin en-

dast derigenom, att den i blodvattnet be-

finner sig i en verklig upplosning. Vid

4- 63° borjar blodvallnet att opalisera af

coaguleringens begynnelse, och vid +- 65
ar det f'ullt stelnadt *). Betraktas den slel-

nade iiggbviten med forstoringsglas , s&

finner man den vara elt lika beskaffadt

aggregat af sma hvita kulor, som stelnad

fibrin. Orsaken till agghvitens stel-

ning ar a'nftu svar alt inse. P. ocb D.

gissa pa en bildning af nSgon kropp,som
kunde matta natronet, hvarmed de anse

iiggbviten forenad, i form af ett albumi-

nat. De bafva sokt frambringa, till be-

vis af en sadan forenings verklighet, al-

buminater med jernoxid och kopparoxid,
bvilka erhSllas, da iigghvite coaguleras pa
koppar- eller jerntradar fran el. stapelns

positiva pol. Fallningar med dessa basers

Salter inneballa derjemte en del af sjran.
—•

Vid detta tillfiille bor jag likvai^erinta
alt stapeln sakerligen frambringar en med
eoagulering af varme likartad fbrandring

pa iiggbviten, emedan jag funnit att hy-
drater af jernoxidul, jernoxid och kop-
paroxid losas af serum och losningen an-

lager dessa oxiders farg. Coagulering med
varme afskiljer agghvite, forenad med me»
tailoxiden. Afvensa torde det icke eller

vara ratt att, pS satt de gjort, anse agghvi-
tens coagulering af spiritus, att harrora
fran natrons storre friindskap till alko-

lioln an till agghviten.

*) Jem for Cheyreuls forsok i forra arets be-
riittelse p. ao3.
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P. och D. hafVa anstallt en mi

analyser at* atskilliga djurs blod, i an-
damal att bestamma den relativa mang~
den af blodkulor och blodvatten. De
hafVa latit blod sjelfvilligt coaguleras och
sedan torkat coagulum for sig och serum
for sig, tills de kunde pulveriseras, men
da coagulum yal ej

alltid uttrycker serum
lika fullkomligt, torde dessa tal, ej vara
de ratta; likvai dk de i alia fall kunna
hetraktas sasom jemforelser, skall jag bar
anfora dem. Under namn af partiklar
ar vigten af coagulum upptagen , som lik-

vai innehaller ganska mycket serum, hvars

mangd ej
kan med nagon sakerhet berak-

nas af vattenhalten i det vata coagulum,
emedan fibrin och fargamnet deri ocks&

innehalla vatten.
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Djurens namn.
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ITarifrfin gor likval landskolpaddan undaii-

tag, der blodkuloma utgora i5 p. c. af

blodets vigt, men der ar ock hlodets ora-

lopp ganska langsamt. Emedlerlid Mr t#

ex. menniskans och farets inre viirrae den
samnin , men efter ofvan anforde forsok

innehaller menniskans blod nara i3 p. c.

blodkulor, da farets innehaller endast p.

D. ocb P. hafva genom en dylik un-

dersokning visat, att venost blod inne-

haller eit ringare antal blodkulor an ar-

teriellt, sa t. ex. dh de pa far forst af-

tappade venost ocb sedan arteriellt blod,
sk fun no de i det sednare 9-35 p. c. och
i det forra 8.61 p. c. blodkulor. Da
man aftappade i flera repriser venost blod
fran ett och samma djur., sa blef det af-

tappade for bvar gang fattigare pa blod-

kulor ocb det afskiljda blodvattnet fattiga-

re pa agghvite, emedan genom en acti-

vare absorpition, som nu ej bindrades
af karlens fullhet, karlen snart Ster fyllas
af vattenhaltigare vatskor, som inga blod-

kulor inneballa.

Desse utmarkta physiologer, af hvil-

ke redan i de forra arens berattelser gan-
ska vigtiga roil blifvit anforde, lofva at

denna vetenskap nya skordar, hamtadc
£r§n de fait som endasfc kunna odlas af

cbemisten ledd af anatomen, och som
hittills sa litet blifvit undersokte *).

Mar-

*). Annales des Sciences NatUrfUes. T. I. in-

nehallei* af dessa Forf. en vigtig, utforlig

undersokning af Sadesyatskan hos djuren
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Marcet visade redan for liinge sedan Oij» i

att , bos dem som hafva diabetes, blodvatt- ylUB^t.

net inneballer fett oeb liknar gradda eller

mjolk. Traill °) bar sedan funnit ett li-

ka beskaffadt blodvatten bos dem. som li-

da af hepatitis oeb bar, till de forut be-

skrifna casus, lagt annu en annan, der

serum var ljusgult
liknande gradda. Det

grumlades eller ruttnade icke pa flera

veckor oeb gaf efter afdunstning agghvite
i D.7, fett 4.5 samt Salter 0.9. Oljan, som
i smalt tillstand var gul,blef vidluftens van-

liga temperatur fast oeb hvitgra. Den

utdrogs medelst vagdt sugpapper.
Chevreul bar sokt bevisa ,

att alia

de organiska amnen, hvaraf djurkroppen
bestar, d. a. alia dess narmare best&nds-

delar, finnasi biodet. Delaillerna af bans

afhandling hafva annu
ej

bunnit hit.

Brodie bar forsokt underbinda den Gallan*

gemensamma gallgangen **), ductus chole- forratt-

docus, pa katlor och dervid funnit be-

luaftadt, bvad vi lange trott oss veta ,

att nemligen gallans hufvudandamal ar

att bilda cbylus af den i magen upplo-
sta viitskan, chjnnus. Da gallans aflopp
forhindrades, beholl sig chymus i tarmar-
na oforandrad, mjolkkarlen uppsopo deri-

fran en fiirglos, genomskinlig vatska och

och theorien for generation , men det vore
att otillborJigt utstracka den chemiska phy~
siologiens omrade in i den egentliga zoolo-

gien, att bar anfora resultaten deraf.

*) Annals of Philosophy N. S. Mars 1823 p. 197,
*•) Journal of Science <5cc. B, XIV. p. 34i.

*-. f. A. Arsb. »8»3. 1 6
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massan blef mer och mer stadig, ju lan-

gre den kom ned i tarmarna, gcnom en

fullstandig absorption af dess liquida del ;

men det amne som nu fanns i intestina

var ganska olikt de vanliga faeces. Da
eljure t, hyarpa* forsoket anstalldes , fick

lefva , anfolls det af gulsot, men efter

6 till 8 dagar fanns den ombundna gangen
omgiiVen af ett nybiidadt ror, i bvilket

ligaluren lag los, ocli som gjoide commu-
nication emellan de afknutna andarne,s&
att gallans aflopp nu Ster var fritt.

Djurfett Chevreul har, under sina fortsatta
oc

syr

(

J*

s
arbeten att utreda saponificationsproces-
seiiy laggt nya upplackter ti|i dem som
redan i Arsber. 1821 anfordes (pag.

148) °). Han bar anmarkt att bvad
ban kallat Margarinsyra (Acide Margari-
que, bvilket jag ofversatt med talgsyra)
ocb som af olika djurslags fett fas af o-

lika lattsmalthet, egentligen ar en blan-

ning af tvanne syror, af bvilka den ena

fatt uamn af acide stearique (egentligen

talgsyra) ocb den andra af ac- margariqne.
Den terra smalter forst vid -f- 79 , halter

mindre syre an rnargarinsyran, som smal-

ter vid -r-4°°' Siittet att skilja dem at,

bar Chevreul annu icke beskrifviL Han
bar vidare utront att stearine, vid sapo-
nification, bildar fornamiigast talgsyrorna,
ocb elaine (hvars namn han andrat till

ole'ine) oijsyran*
Tvai- D§ dessa tre syror aro producter af

sorters
a j ja

jj
ors saponification, sa ar det klart

*) Annales de Ghimie et de Physique. T. X^HI.

p. 1 6.
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att sapors ocli tvalarters olikhctef* d& de egeatli-

jnnehalla samma alkali, beror pa den 0li**Je?el

*

ka proportion hvari stearat* margarat ocli

oleat aro blandade* ocli att man) med oli*

ka ingredientiers afpassade blandning, kan

fullkomligt eftergora livilken sapa eller

tvalart som heist* Stearat af natron gef
den hardaste art af tval ocli oleatet af

kali ger det mjukaste slag af sapa* Ju

sv&rsmaltare en art af fett eller oija ar*

ju mer stearater ger deii, ocli ju hardare

hlir sapan* sa t* ex* ger bomolja, som
stelnar i kold, hard tval med natron >

dd

deremot hampolja och trail gifva ganska

mjuka tvalarter. •—- Men atskilliga sapaf*
ter hafva annu iiagot caracterisefahde i

lukten, hvilket hufvudsakligeft liarrorer

af djuriska fettsorter; U eX- tval af smor
luktar smor, sapa af skaltran har tranens

lukt* bocktalg i sapa ger en lukt af bock$
o. s. v* Dessa luktamnen utgoras af eg-
lia syror, som med fettet aro s5 intimt

foreiiade att de
i

sa lange det annu ar

farskt* icke kunna upptackas af reagerande
inedel, de innehallas deri sasorti t. ex*

attiksyra.il i attik^ether, men dS fettet

utsattes for liiftehs atkomst ocli begyn*
tier harskna* eller da" det geiiom alkali-

ers averkan saponifieras, blir syrafi skild

derifran och Igenkannes af sin egeii lukt.

Chevreul har funnit fiefa sfidana syror*

Jag har redan omtalat (i Afsbef* 1821 p.
i 52-3) delphinsyraii, som Chevreul sedan

kallat acide phocenique, phocensyra och

smoisyran, som han funnit utgora en

blandning af ej mindre aft 3 sa rsk il ta sy-^
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ror; af dessa kallar han den ena acide

butyrique, den andra acide caprique och
den

tredje
acide caproique. I hocktalg

och fSrtaig har ban funnit en syra, som
han kallar acide hircique, och i svinister

tvenne, som annu ej blifvit narmare un-

dersukte, men hvilka han anser harrora,
den ena Iran stearine ocli den andra,
fr5n elaine. — Af dessa syror hafva en-
dast de 4 fo'rst uppraknade hunnit full-

standigare undersokas. Held denna class af

sura kroppar ofverenskommer deri att de
aro ilygtiga, liknande oljor , de fleste

lcisas endast i ringa qvantiteter i vatten,

hvarpa" de simma. De aro farglosa, haf-

va skarp, sur, efterat etherartad smak,
och en egei\ lukt, sa att t. ex. acide hir-

cique luktar af harsk tran. De forh&lla

sig till de flygtiga oljorna, sSsom talg-

magarin- och olj-syran forhalla sig till de
feta. Den lukt de meddela de tvalarter

hvari de innelmllas, harrorer deraf att

deras salter i uppl 6s t form bestandigt i

liten qvantitet sonderdelas af luftens kol-

syra, liksom det sker med de attiksyra-

de, hvarvid syran afdunstar och ger lukt.

I ton* form forandras de icke. Foljande
tabell framstaller en jemforelse emellan

de 4 a f dem som blifvit mest undersokta.
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Dessa syror losa sig i alkohol i alia

forh3lianden, Smor- och phocensyrans
upplosningar lukta af reinette-aplen. De
aro alia vattenhaltiga syror , och forlora ,

da de forenas med blyoxid, en qvanti-
tet vatten, hvars syre ar lika med syrans

mattningscapacitet, d, a, med $ af den

de.rmed maUade syrans halt af syre,
—

Chevreul anmaiker, att, om i smorsyran
anlalet af kolets och vatets atomer,i stal-

Jet for 8 och 1 1 , vore 8 och 1 1 , och i

acide caproique, i stallet for \i och 19,

vore 12 och 18, sa* vore kolet och valet

i samma forhaliande som i attiksyran,
och om man betraktade detta sasom en
for dessa gemensam radical, sammansatt
af 4 at « koi och 6 at. vate, sa vore den-
na radical i attiksyran forenad med 3, i

smorsyran med ij och i acide caproique
med 1 at. syre. Afven i phocensyran
fattas blott en atom vate for att radicalen

skulle vara sammansatt i det anforda for*

hallandet. Undersokningen af de ofriga
af dessa syror skall visa om denna appro-
ximation kan ge anledning att misstanka

ett motsvarande fel i analysen. Smorsy-
rad baryt bar den egenskapen att, om
en vid -|~ i5° mattad losning, som inne-

haller 17 d. salt pa 100 d, vatten, upp-
hettas iill kokning, sa stelnar den till en

kristallinisk massa, emeda.n saitet, liksom

sjelfva kalkjorden och nagra andra af dess

Salter, ar mindre ldsligt i kokhett an i

kallt vatten *).
— Bocksyran (acide hir*

*) Jag har flere ganger amnat undersoka om
detta anomala phenomen lcke harleder si£
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cique) finnes i en ringa portion i sapa af

fAr- eller bock-talg. Den ar, i form af

vattenhaJtig syra, oljlik och foga losiig i

vatten , ger ett deliqvescent salt med kali

och ett svSrlost med baryt. Den ar or-

sakea till den egna smaken i fSr- och get-
kott samt i soppau deraf. Dess narvaro
i getmjolk ar orsaken till dennas olikhet

frSn komjolk.
Chevreul har vidare i dessa djnriska

fettsorter sokt atskilja fran stearine och

elaine (eller Oleine) den del af fet-

tet, som egentligen befmnes i chemisk for-

ening med den egna syran, deraf har han
i smoret utnia'rkt Butjrinej, i hvalfisk trail

Phocenine ,
i bocktalg Hircine.

I ea siirskiidt afhandling *) har han sm6r ,

xneddelat resultatet af sina undersoknin-

gar af smor. Han fann att det af honom
undersokta smor (Trim Murs i Anjou) be-

stod af egentli^t smorfett 83-75 samt af

kernmjolk 16.2 5, De atskiljas genom smalt-

ning i ett hogt karl och det afhalda kla-

ra fettets tvattning i +• 4o° varmt vatten*

100 d. smorfett gafvo, efter saponifiering
med 60 d. caust. kali, en sSpa som son-

derdelades med vinsyra och gaf 88,5 d.

af de fixa talg- margarin- och oljsyrorna.
Den Sterstaende vatskan gaf i destina-

tion de flygtiga syrorna och ur atersto-

fran fclrandrade fdrhallanden i de solidi-

fierade amnenas halt af chemiskt bundet vat-

ten, hviJket atminstone i nagra fall ar

handelscn.

**) Annales de Ghimie et de Physique <&c. T,

xxii. p. m.
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deii i retorten utdrog alkohol frfin det

vinsyrade saltet it.85 d. af det sota Sm-
ile , som vid saponification biidas af allt

felt.

Smorfettet utgores af en hlandning af

trenne siirskilta slags fettsorter. L&ter

man det lange hallas i en temperatur af

H- 19 , sa mjuknar det och skiljer sig

slutligen i en gul flytande olja
och ett

kornigt osmalt fett, som innehaller for

det mesta stearine, hvilken, tvattad med
alkohol frfin vidhangande elaine , och sedan

upplost i kokhet alkohol, afskiljes i form
af srna kristaller. Yal ren ar dess smalt-

punkt +44°- I0° &• alkohol af 0.8225
losa 1.45 d. deraf. I saponification ger
den 94*5 feta, fixa syror, 7.2 sockerar-

tadt arane, samt endast spar till flygti-

ga syror. Det silade smaita fettet har

0.922 e. vigt. 100 d. alkohol af 0.821

losa 6 delar deraf och ldsningen rea-

gerar ej
for syra. Macereras detta fett

vid + 1 9 med ifrfin lika till 4 ganger dess

vigt alkohol af 0.796, sa upploser denna
en egen lattflytande olja, som, sedan al-

koholn fir afdestillerad, luktar smor, och
rodnar lakmuspapper. Macererad med vat-

ten och kolsyrad talkjord, fdrlorar den
sin syra, och vatskan hallcr litet smdrsy-
rad talkjord; oijan ar sedan i alia pro-

portioner loslig i kokande spiritus af 0.822.

Saponifieras denna olja med kali , sa ger
den, efter sapans sonderdelning pa satt

anfordt ar, feta, fixa syror 78.58 , socker-

artadt amne i5,22 och en qvanlilet af

smorets ilygtiga syror, som fdrenade med
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barytjord gifva 20 p. c. af oljans vigt ba~

rylsalter. Denna- i alkohol losligare del

af det liquida smorfeltet kallar Chevreul

Butyrine. Ju oftare det liquida smor-
feltet macereras med alkohol, ju mindre
af de ftygtiga syrorna ger den olja han

upptager derur, och till slut blir det i

kokning losliga af den beskafFeuhet , att

det under afsvalniug falles lit alkokoln.

Detta anser Chevreul for elaine, hvaraf

saledes fdljer att alkoholns verkan pa det

liquida smorfettet bestar i att forst utdra-

ga mycket butyrine och litet elaine, hvar-

efter i de foijande extractionerna den
forras qvantitet aftager och den sednares

tilltager.

Chevreul har sedan 1 1 ar oupphorligt

sysselsatt sig med undersokningar af de
feta oljorna och djurfett. Man skulle vis-

serligen i borjan hafva trott , att detta

amne ej kunde lemna fo'rem&lfor en sa lSng
verksamhet, och likval har genom Che-
vreuls ovaniiga noggranhet i att observera
och outtrottliga talamod att afbida phe-
nomenen, en alldeles ny gren af Chemien
blifvit skapad och en mangd kroppar upp-
tackta som for djuramnenas chemi och
for physiologien med hvar dag blifva

af ett storre och allmannare intresse.

Gobel har undersokt de organer, Musk-

som i det inre af orat gifva smabenen ro-^"*^
relse, och funnit , hvad man af anatomi- af orat,

ska grunder redan gissat, att de aro sma
muskier °). De losas i attiksyra och af

*) Neucs Journal fiir Ghemie und Physik. N.

ft. B. 9 . s. 435.
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caustikt kali, de gifva at alkohol, samma
fett-lika amne, som blodets tradanuie

o. s. v., de losas icke af kokaade vatten*

Sjuk- Prevost och Dumas hafva forsoktatt,

r^iuk-
me(lelst electriska stapelns urladdning, i

ters un-sjelfva urinblasan atskilja phospborsyrad"
i

s

n

8

g

k"
och den jordartade basis b vanned lion

Blase- kan finnas fore n ad i biases tenar af ben-
*ten '

jord
c
). Da en s&dan sten i ljumt vatten

piacerades emelian tvanne metalltradar,
som urladda en electrisk stapel, sa son-

derdelades den, syran och basen alskiljdes
och falldes sedan i vatskan, hvarefter

stenens annu odecomponerade del l>lef

skor och foil sender till ett grus. En
blasesten om 92 grans vigt forlorade, un-

der 12 timars averkan af stapeln, 13

gran och resten foil sonder da den vid*

rordes. De utronte, genom forsok p&
hundar, att en electrisk strom kan etab-

leras inuti blasan, ntan att astadkornma

nagon retning pa blasans hinua. Utifran

i blasan pa en hynda inforda stenar af

benjord, som morgon och afton en tima

i sender utsattes for stapelns urladdning,

gin go efter nagra. dagar alldeles bort i

form af grus och pulver. Blasan fanns

af denna bebandling ej angripen. Den
maste alltid under forsoket fyllas medelst

injection af ljumt vatten, hvari en ringa
tillsats af salpeter okade urladdningens
verksamhet. P& stenar af urinsyra, ty
varr de vanligaste, synes denna forstd-

rings method vara overksam.

k

)
Annales dc Ghimie ct de Physique T.

XVIII. p. 302.
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Wollaston fann for nagra ar tillba- Oxide

la, sSsom en ganska sallsam bestansdel
C
^l)~

af blasestenar, ett eget araae sora baa
kallade cystic oxide, Marcet fann sedan
delta amne i n&gra njurstenar. Lassaigne

anser sig nu hafya funnit det i en bunds
blasesten °). Den af Lassaigne beskrifna

stenen har, vid +• 12°, 1.577 e. vigt,och
den innebailer, ungefar i\ procent ben-

jord ocb oxalsyrad kalk. Den loses i

talk, en mattad Joshing ger efter afdunst-

ning bvita kristallkorn; en losning i ammo-
niak hvita genomskinliga blad. Det fore-

nas med svafvelsyra till ensyruplik magma,
men krislalliserar i nalform med saltsyra,
Det svafvelsyrade saltet innebailer 89.6,
det salpetersyrade 96.9, det saltsyrade

94.7, ocb det oxalsyrade 78 d. af den

organiska basen, hvilken, efter ett af Las-
saigne dera" anstaldt forbranningsforsok,
skulle bestS af: vate 12,8, qvafve 34 ,0 ,

kol 36.2 ocb syre 17 d.; men dessa tal

aro visserligen icke att lita pa, afvensom
identiteten med Wollastons cystic oxide

icke kaii med full sakerbet afgoras,
Prout upptiickte for nagra ar till- Purpur*

baka att urinsyra, behandlad med salpe-
syra#

tersyra, ger en egen syra, bland bvars

egenskaper han raknade en purpurfarg,
som dess Salter antaga , bvaraf ban kalla-

de den purpursyra, acidum purpuricum.
Vauquelin, som repeterade Prouts forsok

erboll en egen syra ,
fr5n bvilken ban kun-

de skilja ett alldeies icke surt, rodt farg-

*) Pa anf. stalle p. 328.
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anine. Denna syra liknade narmast oxal-

syran, men skiljer sig derifrdn deri att

den icke fuller bly eller silfversalter.

Vauquelin kallade den syrsatt urinsyra.
Lassatgive har sedermera sokt visa att

Prouts syra var denna, forenad raed

fargamnet*); ban stallde bredvid hvar-

andra tvenne glas, af hviika det ena in-

neholl purpursyrad ammoniak och det

andra rent vatten; glaseii lorenades med
vat asbest, ocb den purpursyrade ammo-
niaken med en electrisk stapels negativa

pol samt vattnet med den positiva. Ef-

ter nigra timar bade syran gatt farglos
ofver i vatlnet och i det andra glaset
var vatskan rodare an forut och alkalisk.

Den i vattnet losta syran hade alia de

egenskaper, som tillkomma Vauqueuns

syrsatta urinsyra.
.

E8et
. Bizio har undersokt en valska, som

en sjuk-fawns i gallblasan af en person, bvilken

^g*
b
e-pa ett hospital i Venedig dott af en lef-

gaiil versjukdom **). Denna galla inneholl oldst,

jemte en betydlig portion af gallblSsans

coaguierade slem , som Bizio ansett for

tradamne, ett fett losligt i alkohol , jem-
te ett annat amne, som, sedan fettet var

med alkokol utdragit, afvenval lostes i

alkohol och anskjot derur efter afdunstning,
i genomskinliga, smaragd-grona prismer
med rhomboidalisk basis. Detta amnes

egenskap, att under vissa omstandigheter

•) Pa anf. stalle T. XXII. p. 334-

**) Neues Journal fur Cheraic und Physik. N.

R. B, 7. s. 1 20.
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farga sig rodt gaf honom anledning att

Jkalla det Erythrogene. For ofrigt fann

han i gallblasans vatsfca upplost: blodets

fargamne, agghvite, ett fett gulagtigt am-

ne, ett gront hartz, gummi och sockerar-

tadt extract, phosphorsyradt och saltsy-

radt natron, phosphorsyrad talkjord och

jernoxid.
— Erythrogene , som af gallans

vigt utgjorde 4 procent, bar sa besynner-

liga egenskaper, att de behdfde en skarp

profiling, (om den vore mojlig pa ett am*
ne, som ej

kan erhallas) for att kunnu
anses for rigtigt observerade. Kristaller-

na kannas feta och aro* bojliga , sega. E.

vigten ar 1.57. sni alter vid -{- 44 ^ 4$°
och blir under afsvalning kristallinisk i

brottet. Vid -}- 5o° forHygtigas det i form
af purpurroda augor. Olosligt i vatten;

reagerar hvarken sasom syra eller alkali.

Loses icke eller i ether; men det loses

af alkohol och af feta oljor. Syrorna upp-
losa det och forandra dess sammansatt-

ning. Salpetersyra Sstadkommer vid en

tempera tur som ofverstiger +38° en gas-

utveckling , losningen blir rod och det

utvecklade ar syrgas (qvafoxidulgas?).
Erythrogene skulle saledes fdrena sig med
qvafve och afskilja syret och dervid an-

taga den roda fargen. Kokadt med kali

och natron forandras det icke; fargen blir

endast mera guh Af ammoniak blir det
i kokning rddt, upptager qvafve ocli vat-

gas utvecklas. Till och med dA erythro-
gene upphettades i torr ammoniakgas son-
derdelades denne och purpurdda kristall-

stralar bildades under det att vatgas blef
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fri. Den roda anga som Li I das i lufteit

ar, efter Bizio, producten af am nets qvaf-

bindning pa bekostnad af luftens qvafve.
Det roda amnet hvartill erythrogene, genom
qvafbindningeii forvandlas, skall vara

identiskt med blodets fargamne* Med
svafvel och phosphor forenas erythrogene
Vdlt och endast sammanrifning behofs for

att forena 3 d< svafvel med t d< eryth-

rogene, Foreningen smalter vid~f-25°,
men det maste ske under vatten , etne-

dan den i Juften qvafbindes och svafvel

afskiijes* Lindrigt upphettad i syrgas ly-
ser erythrogene

' med ett phosphoriskt
sken , och forvandlas till en liquid ,

trogflytaude oklar och skarpt sur kropp.
Bizio tror att i detta amne den grona far^

gen ar tillfallig, och att det ar farglost,
alt det finnes i chylus, hvari det genom
absorption af qvafgas skulle forvandlas

till fargartme.
Svarta Det ar bekant att i aiskilliga sjuk-
kvak- domar installer sig, ofta sasom ett elakt

Meianos.forebud, uppkrakning af ett svart eller

. morkt caffebrunt amne* Detta liar blif-

vit tindersokt af Meissner ,
Lassaigne och

Barruei. *).
Deras undersokningar ofver-

enstamma i det resultat* att, vid detta

tillfalle blod inkommit i ventrikeln och

blifvit af dess va"tskor forandradt, hvaraf

fargamnet antagit denna farg och nagra
forandrade egenskaper, som dock icke

hindrat det att kunna igenkannas. Det

uppkrakta innehaller derjemte bade agg-
hvite och fibrin, stundom galla.

*} Pa anf. stalle B. 9. s. i63 och $. 167.
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Petroz och Robinet liafva undersokt Ossifi-

en ossification i pericardium °).
De funno

den innehalla 24-3 d. orgamska amnen ,

hvaraf en del i kokning forvandlades till

Jimm, en annan del aterstod att upplo-
sas af caustikt alkali och syntes vara agg-
hvite,65 3 d. phosphors vrad och 6.5 d. kol-

syrad kalkjord, titan iiiblandning af talk-

jord , samt 4 d. svafvelsyradt natron, blan-

dadt med svafvelsyrad kalL.

Sedan man ystat mjolk med lope,^™**
5tersta"r deri annu ett ostartadt Smne,^.'
som af vasslan halles upplost och som ™l -

i kokning kan utfallas af attiksyra, och leger*

liknar dS det sora ystat sig i olosb. Del-
ta amne far namn pa Tyska af zieger
och kallas pa Franska Serai. Schubler
har sokt visa att delta ar ett sarskildt amne.
Bergsma har dermot, siisom svar p5 en
oiver delta amne i Nederlanderna fram-

stalld prisfraga, adagalagt att zieger icke

ar annat an en portion ost, som ha"lies

upplost af mjoikens fria syra, emedan
den till alia sina forhalJanden liknar den

ost, som hlifvit lost i en ganska ringa<

qvantitet attiksyra, och som da"
ej ystas

af lope, men likt zieger utfalJes sa val

af alkali som af en storre tillsatts af attik-

syra. Det ar denna, pa* detta satt i vas-

slan qvarhSllna, osten, som jemte mjolk-
sockret ^er vasslan sin fodande egenskap.

I hvarje agg ar i den tjockare andan Luften
en lultblasa. Den deri inneslutna luften

l Agg

*) Journal de Pharmacie. T. IX. p. 507.
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har nyligen blifvit undersokt af Bischof*) ;

ban I'ann dervid det ovantade resultat, att

halten af syre deri ar storre an i den at-

mosferiska luften, och den varierade i

olika iigg emellan 22 och 24 J procent af

luftens vol urn.

Foran- Prout har undersokt de forSiidringar

ag^un-'^S underga, sk vai fore, som under ligg-

deriigg-ningen $**). Dessa forsoks resultat, sa vi-
mng ' da det tillhor Zoologien ar redan

jf'kort-
het raeddeladt iforra Arsber. p. 36i. Den

egentligen chemiska delen anser jag lik-

val sasom en af de vigtigaste djurche-
miska rechercher, som under lorledne

arets lopp kommit till var kunskap, och

tror rnig saledes icke bora bar forbiga
det. Prout fann att agg, som for vara-

des i tvenne ar i oppen luft, forlorade,

efter ett medeltal, | gran hvarje dygn i

vigt, och att, efter derma tids forlopp,
bade iiggets beslandsdelar dragit sig till

den smalare andan ocli der torkat till en

solid massa. Laggde i vatten absor-

berade de mycket deraf, atertogo ett med
det friska tillstandets nagorlunda lika ut-

seende och hade ingen elak Jukt. Ett

agg som farskt vUgde 907^- gran, hade

11u forminskat sin vigt till §44| &r* ^g-

gets bestandsdelars rclativa vigt varierar

nagot. Om iiggets vigt beraknas till 1000

gran (det gar vanligen emellan ^5o och q5o)
sa utgor skalet och den inre hinnan emel-

lan

*) Neues Journal fur Chemie und Physik. !f*

R. B. 9. s. 446.

**) Edinb. Phi*. Journal. B. VIII. s. 63.
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Ian 87.5 och 119.5. hvitan eim-Man 5 16

och 640 gran samt gulan emellan 260
och 38o. Efter ett medeltal af 10 agg,
befanus den utgora : skal mod hinnan

106.9, hvitan 6o/|.2 och gulan 288.9.
Da elt agg kokas i vatten, forlorar

(let enVellari 2 och o procent i vigt och vaU-
net innehaller sailer, nemiigen caustikt,

svafvelsyradt, saltsyradt och phosphorsy-
radfc nation, kalkjord, talkjord oeh spar
af animaliska amnem Storsta qvantiteten
af det upplosla ar likval kolsyrad kalk ,

sotn under vatskans afdunstning afsaUes

i form af ett Jivitt pulver* Aggskalen be*

sta fornamligast af kolsyrad l.alk * de in-

nehalia nara t procent phosphorsyrade
jordarter, oeh ; Jemna, da de upplosas i

ntspadd saltsyra 2 p. c. animaliskt amne.
Membrana putaminis (agghinuan) utgor

omkring aJ tusendel af aggets vigt och

gel* da den branaes , en ringa aska af

phosphorsyrad kalk.

Aggets i vatten losliga. bestandsdelars

bait af eldfasta amnen
.
undersciktes-genonsi

forbranning* Agghviten forvandlas trogt
till aska, om kolet icke eineHanat tvattas

med vatten fran de losliga salterna; men
da kan den tatt fullt forbrannas. Gulan
deremot kan icke bringas till aska p& van-

lig vag. Den haller phosphor , som for-

Vandlad till phosphorsyra , betacker kolet

och hindrar lufteri att atkomma del. For
att forstora gulan, torkades den, blanda-
des med kolsyradt kali och upphettades
1 en platinadegel till dess den kolat sig?
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hvarefter den afbra'ndes med salpeter. Pa
detta salt ficks dess jordsalter, och dess alka-

liska Salter, da man nyttjade salpetersyrad
Icnlk i stallet for kolsyradt och salpeter-

syradt kali. Resullatet af dessa forsok

utfoll p& foljande satt, hvarvid 3:ne sar-

skilta forsok p3 hvart amne upptagas.
Qvantiteten ar iooo gran.

I. Agghvite.
i. 2. 3.

Svafvelsyra
•—• ^— —

0.29 o.i5 0.18

Phosphorsyra m- —. 0.45 0.46 0.48
Chlor — — — •— 0.04 0.93 0.87
Kali och Natron (till en

del kolsyrade)
— — 2.92 2.93 2.72

Kalkjord och taikjord (d:o) o.3o 0.25 0.0*2

II. Aggegula*
1. 2. 3.

Svafvelsyra —. —- — 0.21 0.06 0.19

Phosphorsyra — —- 3.56 3.5o 4» 0(>

Chlor «— — — —
0.39 0.28 0.44

Kali och Natron (till en
del kolsyrade) — — o.5o 0.27 o.5r

Kalkjord och taikjord (d:o) 0.68 0.61 0.67

Baser och syror aro har upptagna
Bvar for s\g f derfore att svafvel och phos-

phor ingredierat, sasom sadana och utan

att vara syrsatta, i djuramnena, Jivaremot
chlor varit forenad med alkali till saltsy-
radt kali och natron.

Den farska aggegulan Bestar efter

Prouts undersokning af vatten 54 d., agg--
hvite 17 d. och olja 29 d. pS 100.

Efter en veckas liggning under ho-

nan, har agget undergatt en synBar forvand-



25g

ling, tlet liar forlorat 5 procent i vigk

Agghvken, sardeles i deft vidare andan af

agget, liar blifvit mera liquid; i kokrimg
skar den sig lik mjolk som ystas, de't

ostlika ar gulagtigt, och bailer olja, som
ar loslig i alkohot hied gut tats, Prou^
kaila r derma modifierad agghvite.. Gulan.

lixrr forlorat i sin halt af olja, bar blifviA

storre i volum och mera liquid, men in*

gen meehanisk samrtianblanding liar agi
rum, ty guians hiima ar hel. Agghviten£
salCartade bestandsdelar hafva gaTt i stor-

re mangd in till gulari, som behallitlieM
sin halt af phosphor. Ett agg -^sorii

,^
gat en Vecka boll titi, pa iooo d, ? ofdrandra<|

agghvite 232.8, modifierad 179.8, liq.u^
arnnii, bin nor' och Sdror 97, de't itf$>ff~
dade embrjoii 22, ,- gula 3o i.3 samt^skaf

(och forlust) 167. u Gulan lemnacle fid

fbrbranning 0.6 chlor och 0*8 alkali,

Vid slutet af andra veckan bar agget
forlorat i3 p. c. i vigt. Emtryoil bar
vunuit betydligt i storlek och agghviteit
forlorat Iika mjcket. Den modifierade

agghviten ar nu i det narmaste eller all-

deles forsvunnen, och den oforandrade bar
storre consistens an forut och blif vid

kokning hard a re.- Gulan bar atertagit sin

ursprungliga storlek och stadga. Ossified*,

tionen har redan gjort framsteg och gulati
bar forlorat i sin halt af phosphor. Ag*
get innehaller nil oforandrad agghvite

175.5, liquor amnii, hinnor m. m. 273.5;
embryon 70 , gula 250.7, s^ Cocn forlust)
23o.3. Pa pj dygnet gaf gulan svafrel-
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syra o.io, phosphorsyra s.So, chlorcSo,
tali och natron (till en del kolsyrade)
o.56, kalkjord och talkjord 0.75. Liquor
amnii gaf svafvelsyra 0.34, phosphorsy-
ra 1.70, clilor 0.68, kali och natron 2.40 ,

kalkjord och talkjord 1.10.

Vid tredje veckans slut ar klacknin-

gen fardig, agget har forlorat i6 procent
i vigt, aterstoden af agghvite, hinnor o. d.

utgor 29.5. embryon 555. r. gulan 167.7,
skal och forlust 247.7* Agghviten ar nu na-
stan alldeles fdrsvunnen och reducerad
till nagra fa. torra hinnor och en jordar-
tad aterstod, gulan ar hetydligt forniin-

skad och intagen i kyeklingens abdomen *

de saltsyrade saTterna och alkalit hafva
under hela liggningen bestandigb aftagit
i myckenhet, under det jordsalterna tilltagit
till en ganska forvanande grad. Foljande
Sr resultatet af tvenne fullt utlegade aggs

forvandling till aska, vigten ar 1000 delar*

-
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Proijt har af sina forsok dragit fol*

jande allmanna resultat: i, att den relati*

va vigten af aggens constituerande best&nds*

amnen Ian betydligt variera. 2. att agget
under klackningen foriorar | af sin vigt,
eller 8 ganger sa mycket. sorn det forio-»

rar under vanliga omstandighetei. 3. att

i borjan af klackningen gulan meddela?

plja at aggiiviten , som derigenom undergar

egna forandringar, och liknar i detta ti 11—

stand den ystade delen af mjolk, hvare-

jnot gulan upptager vatten och Salter i

utbyte. 4- att dessa sistnamda under fort-?

sattningen af incubation &ter lemna gulan,
som atertar sip forsta volum, och som

p§ den sista veckan foriorar i omfang
pch afger storsta delen af sin phosphor,
Jivilken anvandes till benens bildning un-

der ossificationen ,
hvarvid den, i form af

phosphorsyra, forenar sig med en portion

Kalkjord, hvilken vid klackningens borjan
icke fanns i det farska agget, och som

barflyter frau nagon okand kalla under

klackningsoperationen. Jag tror mig kun-?

na forsakra, yttrar Prout, efter den sorg-

falligaste och uppmarksammaste under-

sokning, att de jordarter, som traffas i

kycklingens skelett, icke funnos i det far*

ska agget, atminstone icke i nSgot bekannt

tillsUnd. Det aterstar da att tillskrifva

aggskaiet deras harkomst; men den hin-

na sorn Jigger nast under skalet ar, lik

epidermis, extra vascularis och det ar der-

fore svart att begripa huru jorden skulle

fr£n skalet kunna infdras i kycklingen,
sardeles i den sista veckan , da storre de-
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len af hinnan genom skalets uttorkniiig-
lossnat derifr&n. Deremot blir skalet

verkligen skort under slutet af liggningen
och synes underga nagon ej

undersokt for-

andring, men denna kan alltforval forkla-

ras genom lossnandet af memhrana pu-
taminis och skalets uttorkning. Ora &ter

jorden icke kom'mer ifrffri skalet, sa maste

den af andra besl&ndsdelar sammansattas

genom lifsprocessen. Delta torde Jikval

icke eller, i vetenskapens narvarande till—

stand, kunna pastes , det ar saledes for

det naxvarande omojligt att afgora med
sakerhet, hvarifran jorden i kycklingens
skelett harror.

Planche har undersokt den feta oljan Aggolja.

i honsagg $) och funnit att hvart agg in-

nehaller orakring 3 grammer, ungefar

J lod, och att 10 procent deraf utgores af

ett solid, i alkohol troglost fett, stearin,

som liknar fettet i andra delar af hdnans

kropp %

Gobel har undersokt det roda pig-Fargam-
mentet p& fotter af dufvor, samt pa lot-

n
fe£

g

tenia och nabhen af gass
*c
), och funnit fatter,

att det, liksom det roda fargamnet hos

kokta kraftor, ar ett eget fett, olosligt i

* vatten, men losligt i alkohol och ether.

Vid en analys till hestammande af de
elemantara bestandsdelarnes qvantitet fann

ban dessa fargamnen sammansatta af:

*) Journal de Pharmacie B. 9. s. 444'

**) Neues Journal fur Ghemie und Physik N.

R, B. 9. s. 426.
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Ivol vate syre
Fargeti af DufTdlter 69.02 8.74 22.24~ — Kraftor 68.18 9.24 21.56
£*« —•» Gasfdtter 65.65 9.22 25.25

Fargen pa tuppkammen och pa kal-

konhalsarna harrdr af blodets farg.
¥U\- Mobjn bar uadersdkt rommen af cy-

'

prinus carpio och af salmo fario °). Plan
har fuuait deri ett fett araae, som inne-.

haller phosphor, agghvite sa val i ldsligt,
soai i redan coaguleradt tillstand, samt
kdttextract och de deri vaaliga Salter*

Chitin. Odieh har uadersdkt iasecteraes horn*

agtiga eller harda bekladaiug **) och fun-

nit den iaaehalla ett eget amae, som
han kallar Chitin (af %/rov, betackning}*

,

:

| Man erhatier det renast ur skalbaggarnes

elytra, eller horavingar, om dessa kokas
med caustikt kali, som upplo'ser de ofri*

ga bestaadsdelarna* Den loser sig i svaf-

velsyra och saipetersyra med tilihjelp
af

varme, och blir af den sednare ej gul. Ko«*

las af hetta-n ; utan att smalta och ianehal-

ler intet qvafve. Jemte detta a'mne ia^

nehaller iasecteraes harda betackniag agg~
hvite, ett i vatten losiigt amne, likt kdtU
extractet, ett fargadt fett amae losiigt i

alkohol (fdrmodligen det samma som i

kraftskal^, samt ett brunt amne losiigt i

caustikt kali, men oldsligt i vaUen och
alkohol.

VlJr!"
Gobel har fuaait kraftklor sammaa-

satta af kolsyrad kalk 68.36, phosphorsy«

*) Journal de Pliarmacie T. IX. p. 20>.

**) Pa anf. italic p. 56o.
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rad talk i4>o6, djuriska hinnot 17/88 *).

I knifttander och de bruna gliinsande speU -^^
sarna pa klorna fann han kolsyrad talk

68.25, phosphorsyrad kalk 18.75 och hin-

nor 12.75,
Man tillegnar vidskepligt en kraft att ^

r

"^

upptacka gifter at ett slags harda kroppar,
som hitforas fran Ostindien under namn
af ormstenar. Indianerna ha

4

11a dem i

stor helgd sardeles emot ormbett, John

Davy har narmare undersokt dessa i
sjelf-

va Ostindien och fun nit dem vara af tre

slag* ). Det forsta faster vid tungan, ab-

sorberar stark t fugtighet och ar icke an-

nat an brandt ben. Det andra suger ej

fugtighet, det ar morkt, nastan svart till

fargen och bestar af kolsyrad kalk, far-

gad af ett vextamne och det tredje ar

gronagtigt, har formen afen krokig cylin-
der, bestar af concentriska lag och decre-

piterar for blasroret,lemnar mycket kol och
brandt till aska kolsyrad och phosphorsyrad
kalk. Den synes vara ett slags bezoar.

Connybear har i de resmosa amnen,MumU»
som traffas inom cranium af Mumier,
funnit ett i vatten losligt extract!varane,

jemte kolsyradt natron, ett gummiresi-
nost amne af stark lukt, losligt i alkohol ,

samt en portion asphalt lo'slig i ether,
hvarefter aterstod en ringa qvantitet af

ett pulfverformigt, olosligt vegetabiliskt
amne ***).

*) Neues Journal fur Chemie und Physik B.

9. s. 440.

**) Journal de Pharmacie T< TX. p. 162.

**) Ann. of Philosophy N. S. Fcbr. i8a3 p. \%\,
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Geologie.

Uraidri- Jag bar i artikeln Mineralogie an-
*a

rter
g"^rt MlTSCHERLICHS undersokningar af de

biiduingpa torra viigen bildade chemiska foreniii-.

P*M
to
™**gar, som likna mineralier. Mitscherlich

'

bar deraf sokt leda sig till slutsatser ro-

rande mdjligbeten och sannolikheten af

uraklriga bergs bildning pa torra vagen ,

d, a. genora stelning fran en i eld
smalt massa. Eburu vara gissningar i

delta arane troligeu aldrig kunna bevi~

sas, ocb saledes aldrig upphora att vara
blotta gissningar, sa kafva de alltid en

bog grad af intresse, da de, sasom bar

skett, goras med bestandigt iakttagande
af bvad som efter kanda pkysiska lagar
ar mojligt eller omojligt, kvilket det stun-
dom biindt, att vara geologiske bypotbes^
makare icke sardeles brytt sig att taga i

ofvervagande. Foljom for ett ogonhiick
Mitscherlich: "Jordens uraldriga berg
hade en gang en mycket hog temperatur;
samma temperatur bade da ocks& hafvet,

Vattnets kokpunkt rattar sig efter tryck-

ningen af atmospberen ocb ora man upp«*

hojer jordens temperatur till +100% sa

rainskas hafvets djup med 32 fot och
atmosferens tryckning fdrdubblas, De La-
Place beraknar, af pbenomenen vid ebb
och flod samt af de lagar bvaraf debero,
att bafvets medeldjup utgor ungefar 4
geogr. mil. Antaga vi att J deraf vore

fdrvandlade i vattengaz, s& skulle jordens

yta bara en tryckning af 2200 atmosfe-

rer, och vid denna kunde grundbergens
massa ganska va'l vara smalt, utan atl det
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yattcn, hvaraf den betacktes, behofde ko»

ta. Det ar saledes ganska mojligt alt

denna massa kunnat stelna under en be*

tackning af glodande vatten. Denna ho.

fa
pression kan andra frandskapernes spel,

uialdriga berg finnas t. ex. ofta kolsyrad

kalkjord och koisyrad talkjord; men de sak-*

lias i volcaiiprodueter, der dessa jordar-r
ter a*rp forenade med kiseijord. I den-

na boga pression bar kis'eljorden ej for*

matt utjaga kolsyran, men det bar skett

i volcanernes producter, der pressionen
saknadcs," Mitscherlich forklarar har-
af huru i uraldriga berg kunna forekom-r

ma t, ex. vattenhaltiga mineralier och

bergkrystaller med inneslutet vatten. Det

ar likval troligt, att dessa i uialdriga berg
siiarare uppkommit efterat, pa samma
satt, som vi, niistan an i dag, finna dem
bildas i volcaiiprodueter. Afven det bo-
re stand bafvets yta fordom baft synes
unna forklaras ar denna hdgre tempe-

ratur. Vattnes volurn 6'kes af varmet och
vid en temperatur af till och med ej fullt

4-25o
a

skulle vattnet sta 2000 fot hdgre
an nu, med forutsattande att det som
icke uppgatt i gaz, bade hafvets narva*
raiide medeldjup. Den stora olikhet i den
kristalliniska texturen af urformationen
och volcaiiprodueter ar en tydlig foljd af
de fdrras l£ngsammare och de sednares

hastigare consolidering,
Af all slags beskrifning ar ingen saSarskiita

svar, som den af sarskilta trakters geolo-g™]^"
giska bildning, om den skall gdras pa etlstabe-

sadant satt, ait lasaien deraf far en klar f££
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tafia af iivad uaturen foreter. Det van-

liga ar att geologen, som under sin resa,

ej
kan se liela saramanhanget af skiljda

bergarter, utan endast domer fran fa blot-

tade slallen , har likval for sina ogon ett

belt af den tafia lian sett, hvari jordbe-
tackningen gor fyllnaden. For den som
laser beskrifningen felar denna ifylining,
och oni ban sjelf ej varit

pa" stallet, be-
modar ban sin inbildningskraft fafangt
att redigt forestalla sig det beskrifna.

Dervid hjelper likvaJ ofta en charta, som
da m^ste vara Mde plan- och profil-
charta och ofta inhemtas af ett par mi-
nuters askadning af chartan, mer an genom
ett par timars studium af beskrifningen.
Men om det a ena sidan ar svart, att a£

geologiska afhandlingar fa en tydlig fore-

stalling om en viss trakts geologiska con-

stitution, sa\ ar det, a" dun andra, allde-

les omojligt att efter en sadan beskrif*

ning gifva klara underrattelser at andra.

Man hor derfore icke eller bar fordra af

mig en redogorelse for allt hvad som i

i denna vag blifvit gjordt.

Tjroter-
^u redigare och fullstandigare Geo-

Alpcrnadogen lart kanna den trakt han beskrif-

ver, ju battre lyckas det bononi att go-
ra frukten af sin undersokning a\skadiig
for andra. Utan tvifvel ar det af en sa-

dan orsak som L. v. Buck's beskrifnin-

gar, framfor samtida geologers, latt fat-

tas pa ett sSdant satt, att man efter de-

ras studium tycker sig hafva en klar ide

om det beskrifna. — v. Bucu liar under-
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sokt de Tyrolska bergen *) och af denna

undersokning dragit atskilliga slutsatscr,

som fortjena uppmarksamhet. Efter v.

Buch's asigt hvila de Tyrolska alperna i

allmanhet pa en till fargen mork berg-
art, som innehailer mycket pyroxen,
hvaraf den liar sin farg och som han, der-

fore kallar pyroxen-porphyr. 6 Tver den-

lie ligger en rod porphyr, derefter kora- .

mer en rod sandsten (rothes todies lie-

gendes), sa en snackrik kaiksten och slu-j

teligen en kornig bitterspath (dolqmit).,
som ieke innehailer synbara organiska

lemningar. Desse bergarter ligga emed-
lertid icke i reguliera lag ofver hvaran-

dra, utan alia aro brutna och vanda, stun-

dom pa det mest bizarra satt, sa att ett ,

lag ,
som pa ett stalle ligger ofver, kan

pa ett annat stalle hafva kommit mer
eller mindre att ligga under. Orsaken
till dessa brytningar firmer man i pyro-
xe'n-porphyren. Den borer till de berg-
arter , som bar omisskannliga spar af vol-

canisk harkomst, och i den tuft, hvartill

den pa mSnga stallen ofvergar, finner

man de flera zeolitharter fran Tyrolen,
analcim, apophyllit, rod stilbit, som aro

sa allmant kanda. Genom undersokning
af denna porphyrs lage pa en mangd stal-

len, bar voif Buch sokt adagalagga, att

den, genom underjordisk kraft, blifvifc -

uppskjuten, lyftat och sonderbrutit p&
jna*ngfaldiga satt de ofvanliggande lagren,

*; Annates <fe CLinire et de Physique T. XXIU
p. 3§r. och y. 396,
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sarht pa sina stailen genofntrangt till och
mcd dolomiten. Der genorntrangning ej

skett , firmer' man ofverallt inuti en kar-

iia af den pyroxen-porphyr, som upp-
lyftat alperne. Den roda porphyren, af

denna valdsamhet till en stor del gru*
sad och sonderrifven, bildade sedan deil

roda sandstenen, hvars korn hafva para-
lella langsidor,. kalklagren braktes, skotos

at sidait och dolomiten uppskot i hojden;
hyarefter den im ulgor bergens toppar.
v* Buch utstrricker denna formation af-

ven till do Schweitziska alperna. Betraf*

fande dolomiten anser v. Buch denne fir*

sprungiigen hafva varit snackforande kalk-*

s'ten, som blifvit i alia r'iktningar sprackt
och sedan genomtrangd af magnesia, hvar-

vid den fatt sitt korhigt kristalliniskat

brott. Magnesian gissar v. Buch hafvat

uppstigit fran pyroxen, hvaraf den ut-

gor en bestandsdel. Denna gissning tat

ingen granskning och den horer till de

afviknin'gar man stundom lockas att tagai,

da erfarenhetens vagmarken pa specula*
lioneris fait forloras eller sta for Ialigf

atskiijda.
•—

Apem.i- Hausmaivn bar undersokt den Apen*
ninska bergskedjans geognostiska forhal-

Janden *). Detta intressanta arbete bar

likval, liksom manga andra afsamma slag,

for liten vigt lor langt derifran bosatta

lasare, for att liar kunna i utdrag upp-

tagas. Jag skali saledes noja mig med

uenia.

*) Gilbert's Annalen der Physik B, i% p. 307.
Gott» Gel. Anzeige ii.- Dec, 1822,
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att anfora att denna bergskedja hyser gan-
ska litet granit och besta*r fornamligast
af en tat, hvit kalksten, i hvilken fore-

falla lager afgravacke, lerskifFer, serpen-
tin, Tiiarmor o. £L bergarter.

Trakten omkring floden Connecticut Conner

i Norra America bar med . utmarkt
, rio£-

granhet blifvit geologiskt undersokt och

feeskrifven af HitchcOck *).
JVord- Ame-

rica ulmarker sig med en Hka sk \stor

mangfald i geologisk bildniug, som Eng-
land, sa att man, inom ganska korta af-

stSnd, finner bela serien af bergsfbrma-
lioner fran den aldsta till de yngs't'a.

Under Capitain Parry's polar-expe- Am*ri-

dition undersoktes dessa hoga 1101 dliga pofar*

regioners geognostiska, beskaffenhet af Dr.ianderna

Richardson **), som medfort specimina
af de bergarter ban funnit. De utgoras

Lufvudsakligast af uraldriga formationer,

Granit, gneiss, sienit, glimmerskifFer och
lerskifFer. Geschiebe som nastan ofver-

allt betacka nakna kullar eller bogder,
aro af en rod, finkornig granit. De se-

cundara formationerna traffades mind re

allmant. Man fann likval aldre rod sand-

sten, stenkols-formation, yngre rod eller

brokig sandsten, ofvergSngs-kalksten, af

det slag som ligger under kritan, samt

trappformationer , stundom med basalt-

pelare och aiidra tecken till volcanisk har-

komst; i denna trappformation anmarker
Richardson att natif koppar ofta fore-

*) American Journal of Science <Scc Vol. Vl.pX
**} Edinb. Phil. Journal B. IX. p. 3 7 2.
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kommer. AlUivial-fonnationen var af oli-*

ka beskaffenhct, slundom, tydligen ncd-
slammad med flodvatten, stundom botten
af utflutna sjoar ; pa andra stallen var den
endast af elementens infljtelse sonderfall-

~ na bergarter af lika beskafTenhet med det
.inn; underliggande bela. —

Nonigc. Esx>iark liar beskrifyit en aildeles

egen formation, som pa flera stallen i

Norrige utgor den radande bergarten,
hvilken Esmakk kailar • Norit *). v. Bucit

faun dev en bergart,som han kallade Gab-
bro, och som bestar af faltspat, diallage
och liornblende. I sammanhang med den-

na, men till en vida storre utstracfcnihg,
star noriten, ocb utgores af mcr eller

mindre finkornig faltspat, blandad med
titanjern (me'nakan), Det i v&ra samlin-?

gar bekanta titanjernet fr3n Egersund,
harrorer fran denna formation* £smar&
fann den pa hafskusten och pfi oarne

ISngs at en stor def af Norrska stranden

sa val norr som soder om Bergen. No-
riten ligger ofvanpa lerskifFer, cbloritsluf-

fer ocb serpentin, och Es.hark anser den
bora till det aldsta ledet af ofvergangs-
formation*

Christiania-trakten ar ett af de in-*

tressantaste stallen for geologens forsk-

ningar; frammande geologer gora den of-

ta till ett hufvudm&l for . sina ntfljgter
ocb njligen bar en inbemsk geolbg , efter

att sorgfalligt liafva studerat den, iemnat
. en

•*) Magazin for Naturvidenstaberne i8a3. H,
a. p. 207.
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en bcskrifning deraf, som, oagladt den,
for dem som icke varit pSstalJet, ej for-

mal- lerana den klara tafla af Christiania-

traktens geologiska construction* som en-

dast ar mojlig genom en alldeles fullstan- .

dig kannedom* likval har s&'tnanga mark-

viirdiga och upplysande uppgifter* att den
vacker hagen att med egna ogon soka

svaret pa de fragor* som ej
af beskrif-

liingeii upplysas. Denna afhandling ar f&f-*

fattad af Keilhau r)< Men att derur go*
ia ett utdrag af sSdan beskaffeilhet att

det kunde gifva nagon klar framstallning
af de hat samlade geologiska facta anser

jag icke mojligt.
Skanska stenkolsformationen, med dess£ks n $k a

lernningar af en forgangen organisation,
81^ 018

hafpa blifvit narmare uiidersokte af Hrr. tio n .

NiLSsoRf och AgaKdh. Den sistniimnde

har visat att de vextaftryck der finnas

aro af hafsvexter och deit forre har gjort

uppmarksafn p& den skillrtad som hari-

genom uppkommer emellan den Skanska

stenkolsformation, som synes vara.bildad
i saltvatten, d& deremot de fiesta andra

Europeiska stenkolslagef synas vara till—

komna i bassiner af sott vatten **). Afven

nagraafdeN. Americanska steilkolsdagreil

synas gifva dylika vextaftryck med dessa f).

*) Bidrag till att kjende de riovdiske fjeld-
massers tredje Svite (sedvanlig kaldet Over-

gangs-formationen) af M. Keilhau. P. anf.

st. p. i5 1. och i
folj. Haeften.

**j K. V. Acad. Handl. 1823. 1 Halften p. 96
och p. 107.

f1

) Americ. Journ, of Science &c. Vol. VI. p. 80.

it K A. Avtb. !8a3, 1 8
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Hr. Nilsson liar dessutom gifvit en ail-

man ofversigt af Skanes geologiska be-
skaffenhet i Physiographiska sallskapets
Arsberattelse 182%. (p. i.).

Guld- En geologisk markvardighet ar den

Siberi^PP^ ^* man * Siberien gjort af ett guld-
forande jordhvarf , likt det i Minas Geraes
i Brasilien, och som innehaller, jemte
guldet, samma mineralier, som detta.

Detta district ligger pa bada sidor om
Uralska bergskedjan, likval ar det pa
den ostra sidan vida guldrikare, an p&
den vestra. Det racker fran Werchotu-
rie anda till Uralflodens ursprung, en
stracka af nara 43 geogr- mil- Guldet
traffas i gruset, straxt under matjorden,
i ett flera famnar magtigt lager af or,

som pa ioo pud skall hafva gifvit anda
till 5 solotnick (4ooo skalpund) guld.
Guldet fdrekornmer i korn, som ofta arc*

Lristalliniska och nagon g3ng hafva er-

hSllits af anda till 6 markers vigt. De

vanligaste kristallformerna aro octaeder,

fcub och dodecaeder. E. vigten emellan

1 5 och 17; orsaken till denna ringare e.

vigt ar en halt af silfver och koppar. En
enda jordagare, Jakowleff, bar, under

loppet af forledit 3r, pa
1

detta satt upp-
liemtat 4° Pud (3soo marker) guld. Af-

ven platinasand bar har bliffit funnen. Ett

prof deraf som jag af Hr. Nordenskjoljd

erhallit, var finbladigare an den Brasili-

anska.

Geolo- Connybear *) har utgifvit en geolo-

Charta §Psk cnarta ofver de fornamsta bergstrac-

*) Annals of Philosophy 1823. Jan. 1*
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iiingar i Europa jemte cleras hufvudsak- sfVer

liga bergarter. Scandinavien storre delen Euroi
>a -

af England och Spanien aro derpa" ej upp-
tagna. Den ger en summarisk och gan-
ska intressant ofverblick af Europas geo-

logiska beskaffenhet.

Det liar lange varit omsom formo- Fossiia

dadt och omsom bestridt att menniskan en *

varit vittne till nagon af de storre revo-

lutioner, som forandrat jordens yttre ske-

pelse, och man har i allmanhet slannat

yid den formodan sasom sarniolikasl , att

menniskan forst efter den sista revolu-

tion blef inbyggare pa* jorden; emedan
man icke bevisligen funnit nagra menni-
skoben biandade med den mangd af fos-

siia lerohingar af dels forgangna, dels

annu lefvande djurslagter. v. Schlottheim,
i doss inledning till Petrefact kannedo-
men *), har likval sokt bestrida denna
sednare siutsats, samt visat att fossiia

menniskoben fuimits i grottorna , i den

lagre flotzgipsen i grannskapet af Kostritz,
der de forekomma biandade med en mangd
ben at' andra, dels utddda djurslagter,
dels annu lefvande; t. ex. Rhinoceros',
Alces gigantea , varg, raf o. s. v. Da des-

se ben, enligt v. Schlottheims uppgift,
blifvit af Rudolphi och Oken igeukande
for verkliga menniskoben, sa kan ingen
tvifvei vara om deras rigtighet, och det

aterstar saledes att uppsoka flera och mera

*) Einleitung zur Petrefaclenkunde. Gotha,
Annals of philosophy Jan, 1823. p. 2-4'
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bestiirnt afgo'ra deras lagen relatift till de

ofriga djurens. Jag bar i foreg&ende ars-

berattelse (pag. 22/j) omtalat den i Eng-
land vid Kirkdale funna grotta, jemte
Bucklands beskrifning dera. Dessa grot-
tor i gipsen aro af alldeles lika natur,

pa bottnen djupt betackta med slamm och

{"ord

, af samma slag, som bildar alluvial

>etackningen rundt omkring, med stalac-

titer i taken o. s. v. I denna jord ligga

benen, men till olika djup; stundom, fin-

ner man dem Here fot djupt derunder.

Ej la*ngt fran Kostritz, i trakten af Po-

litz, finnas grottor i kalk , pa lika vis nedtill

betackta med jordslamm och innehallan-

de ben af rhinoceros, hastar, elgar, hjor-
tar o. fL, men man har bland dessa icke

funnit ben af menniskor.
Voicani- Gay Lussac *) har sokt visa opalit-

*nwaen"^^ieten a ^ v ^*ra gissnul gar om orsaken

till volcaniska phenomen. Denna eld kan

ej underhallas af luft, ty luft kan
ej

fran

atmosferen intriinga der elastiska kroppar
med sa mycken haftighet utrusa. Dere-

mot bevisa alia omstandigbeter afen vol-

canisk eruption , att vatten ar medverkan-
de och ger upphof at de gazformiga krop-

par, hvilkas bildning och utvidgning astad-

kommer de smalta massornas utkastande.

Men huru verkar der vid vattnet? Rinner

det genom bergens remnor ned till stal-

len af jordgloben, som Sro i fljtande form

genom den boga temperatur de annu bi-

behalla? Gay Lussac anser denna hogre

*) Ann. de Ch. & T. XXII. p. 4i5.
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temperatur i jordens inre annu obevist

och yttrar tvifvel derom ; men vore den
ocksA verklig, sA till tager den sA lAng-
samt, att vattnet langt forut, afven vid

pression af det ofvanstaende, skulle i for-

hand forvandlas till anga. Det AterstAr

saledes endast att vattnet verkar genom
en stor chemisk frandskap till amnen,
hvilka det handelsevis komraer att raka,
och hvaraf dA foljer den hoga tempera-
tur, som ar dessa phenomens narmasle
orsak. Davy gissade att jordens inre be-

star af de metalliska radicalerna till de

oxider, som utgora jordens yttre skorpa.
Flera af dessa tanda sig af vattnets At-

komst, syrsattas och dervid skulle upp-
komma en smalt massa af oxider, som
bildar ]avan. Men i det fallet maste en
stor del af de angor som utvecklas vara

vatgas, hvilken i sin tur skulle forbran-

na i craterns 6'ppning. SAsom be vis att

sA icke ar, Aberopar Gay-Lussac utbrotten

af Vesuv i8o5 , dem ban i sailskap med v.

Humboldt och v. Buch askadade, och der

cratern utstotte en svart, tjock rok, men
inga lagor, af brinnande vatgas, hvaraf dessa

ejectioner skulle hafva blifvit glodgade.
—

Da i alia fall den chemiska frandskapen,
som af vattnet utofvas, sakerligen bidra-

ger att sonderdela en del deraf, sa mat-
te vatet ingA andra foreningar t. ex. med
chlor, och bilda saltsyregas.

— Att salt-

syregas utvecklas ur volcaner, soker Gay-
Lussac be visa af fleras observationer och

tillagger, att man stundom torde hafva

tagit saltsyregas for svafvelsyriighet, eller
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en blandning af bSda for att utgoras en-

dast af den sednare. — Lavorna innehSl-

la ofta stora quantiteter af jernoxid i me-

tallglansande kristalifjall. Denna oxid ar

ensam ej flygtig , och liar saledes ej sS-

som sMari kunnat sublimeras; men chlor-

bundet jern (saltsyradt jern) ar flygtigt,
och sonderdelas i briinning af kiseljord
och af vatten, och pa denna vag kan jem.
oxiden vara afsatfc ur den forflygligade

foreningen. Endast der luft traffat jer-
net finnes det i form af oxid, ofverallt

der det ar inneslutet i la van, verkar det

p3 magneten. Efter all't detta skulle si-

licium, aluminium, calcium och jernet i

volcanens hard kunna hafva varit forena-

de med chlor, (d. a. hvad vi forr kallat

vatten fria saltsyrade Salter,) och till for«

klaringen at volcaniska elden fordrades

d& alt antaga, att ciessa saltartade kroppar
upphettades ganska starkt af vatten. En
sadan supposition, tiliagger Gay-Lussac,
ar alldeles icke osannolik, men ganska

manga data felas, for att deraf gora eU
tillfredsstallande bruk till volcanpheno-
menens foi klaring/*

— Den som icke sett

ett eller flora volcaniska utbrott har vis-

serligen svart att i detta amne aga en

foi inodan; men man kan ailtid fiaga : Des-

sa eldsloder, som stundom i flera pa hvar-

andra foljande veckor uppstiga ur craterns

oppning mot skyn, under det att stort-

skurar af regn och aska falla rundt om-

tring, innehalla de ingen ting som brin-

ner? Och om de det innehalla hum kan

man hevisa att viite ej
ar deiibiand, att



det icke ar det hufvudsakligast brinnan-

de? Om utveckling af saltsyregas utgjor-
de nagot vasentligt phenomen, annorlun-

da an genorn sdiiderdelning af en del af

det koksalt det intrangda hafsvattnet in-

nehaller, sa skulle deima efter vatten s&

begarliga gaz coadenseras med regnet,
som da horde blifva ej

allenast surt, utau

forstorande for all vegetation ruudt om-

kring. Man paminne sig den forstoran-

de verkan af soda-fabrikerne i Frankrike

der koksalt sonderdelades med svafvel-

syra och gasen utslapptes i fria luften,

hvilket for granskapet blef sa menligt att

detta af Regeringen fdrbods. I dfrigt blir

ingen theorie ofver voicaner tillfredsstal-

lande sa lange den ej forklarar hvarifran

den stora mangd af svafvel kommer, som
i alia voicaner dels finnes sublimerad,
dels bortgar i form af svafvelsyrlighets-

gaz; sa lange den.ej visar hvarifran kol-

syregasen kommer, som bildar mofetti och
som dfverflodar i volcankallors vatten,
och slutligen sa lange den icke med i for-

klaringen upptager bildningen af saltsy-
rad ammoniak, som af manga voicaner
i stor mangd bildas.

Samma amne har , fran en annu all- v. Hom-

mannare synpunkt blifvit bearbetadt af ™y
r
u

v. Humboldt, med anledning af ett besdk cancr

till Vesuvius under dess sednaste starka och de
_'

utbrott mot slutet af 1822 *). Vid det- sak.

*) Ueber den Bau unci die Wirkungsart der
Volcane in verschiedenen Eidstrichen

,
yon

Alex, von Humboldt. Gelesen in der off.

Vers, der K. Acad, der Wissensch. zu Ber-
lin d. 24 Jan. 1823. Berl. 182J. bey L. K.rause.
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ta lillfalle undersokte lian hojden af den*
jia volcans crater, som efter en stortning
mattes af De Saussure ar 1770, och ban
faun den nu oforandrad, s$dan ban re^

dan ar 1794 fann den. Jrlan visar dervid
skilinaden emelian volcanens egentliga cra-

ter och den kagla af aska, som under
utbrotten bildas och som ofta forandrar

siji hojd. Da dessa utbrott, tillagger ban,
slutas med ett omnigt askregn, af det uv
yolcanen i angform framstortande vattuet,
sa nedskoljer detta den stora mangd af
damm , som , sedan de fdrra dagarnes tor-

ra utbrott, fyller luften och deraf ned-
stortar ett grumligt vatten fran bergens
sidor, hvilket gifvit anledning till den

meningert att volcanen utkastar djigt vat-

ten (eruptions boueuses), Orsaken till

volcanernas eldphenomen ligger efter v,

Humboldt, pa satt Davy gissat , deri

att under en skorpa all uraldriga bergar«*

ter, sammansatt af oxider, ligger en smalt
eller atminstoue bet raassa af dessa oxi«

ders radicaler, skyddad fran vidare syr^«

sattning, genom det forut oxiderade. D&
denna skorpa bar och der brister och

vatten intranger pa dessa metaller, syr-
satta de sig och alia de pbenomen, som
caracterisera volcaniska utbrott, maste
deraf blifva en foljd. Denna hypotbes
bar nagon ting ganska forledande, Man

tycker sig sa latt begripa buru phenome-
net pa detta satt kan uppkomma. Eii

omstandigbet likval kan man dervid icke

sa latt forsta, nemligen localens inskrankt-

bet och phenomenets repetition i artusende
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pa samma flack, sasom handelsen va-

lit med Etna och Vesuv. Det synes der-

af ^som vore denna orsak icke sa* allmant

utbredd, som det skulle. folja af denna

hypothes.
Pa Java utbrast, d. 8 och 12 Nov. 1832 Vokan-

1 volcanea Gaiong Croening tvenne ovan-

Jigt starka eruptioner, som inom kort

foljdes af en vSldsam orcan hvilka nedref

bus och trad. Aska regnade i flera tim-

mar och siatten Tingapama ofverholjdes
med dy och med brinnande svafvel. Mer
an 3ooo menniskor skola dervid hafva

tillsatt lifvet.

Pa Island skedde i Wester-Jokkul i

Januarii 1823 ett utbrott och d. 26 Junii

intraffade i Ko'tlugian, afven kallad Myr-
dais Jokkul , ett dylikt, som tvenne gan-
ger repeterades, atfoljdt af jordbafning, af

moln af aska utkastad flera mil ut i haf-

vet, och af ofversva'mningar af smaltad is.

3 Bondgardar fdrstordes af vattuflodet,
men ingen menniska omkom, Denna vol-

can, som varit stilla sedan 1755, ligger

pa Islands sodra kust 8 mil sydost om
Hekla och 5 mil oster om Eyafjelle Jok-

kul, som forledit ar rasade,

I Mars 1823 observerade Capitain
Webster utbrottet af en volcan pa Bar- 1

ren Island. Den lag stranden sk nara
att vattnet kokte af bottnens hetta.

Man har i vara tidningar sett anfor-

da undersokningar af askan ur Vesuvii
utbrott i Oct. 1822, enligt hvilka 6000

gran aska skulle innehalla i3| gr. guld,

63 gran silfver, sarut 36o gran antimon.
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Dessa undersokningar ha'rrora frau en
Italiensk chemist yid namn Pepe. De
hafva sedan blifvit eftergjorda af Henrig
Rose och at* Vauquklij* af hvilka ingen-
dera faun spar till dessa metaller. Vau-
quelin dcremot tyckte sig finna denna
aska kolhaltig.

Jordbaf- De joids totar som Mifvit anmarkta
ningar. Sedan sista Arsberattelsen aro foljande:

d. 19 Nov. 1822 i Valparaiso i Chili.

Staden forstdrdes nastan belt och hallet,

nagot ofver 200 menniskor omkommo. d.

1 Dec. pa on Granada, haftig jordstot, som

betydligt skadade husen. d. 20 Dec. ny
jordstot pa samraa stalle, stora klippor
nedrullade i dalarna. d. 27 Dec. pa Java*
18 stotar, hvarefter foljde en haftig erup-
tion af berget Merapie.

d. 3o Jan. i823. kandes i Norrtelje*

langs at hafskusten norr at och pa Aland
tvenne lindriga jordstbtar. Pa Aland vo-

ro de starkast och atfoljde af dan. d. 9
Febr. i Bucharest och d. 1 Febr. i Jassy
haftiga skakningar. d. 27 Febr. i Foggia och
San Severino lika sa. d. 2 Mars en jord-
stot kand pa samma gang i Madras och

Ceylon, d. 5 Mars i Palermo, haftig slot*

husen kring nagra gator blefvo forstorda.

d. 27 Mars haftig jordbafning pa on

Favignano nara Trapani pa Sicilien. En
del af den gamla fastningen ramlade, 22
menniskor forlorade lifvet. d. 3i Mars
i Messina, en jordstot som icke gjorde na-

gon skada. d. 28 April pa Martinique,
en enda slot, d. 12 Sept. mot midnat-

ten, pa St. Bernhardsberget. I klostret
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horde man ett starkt dan, stolen var tern-

ligen stark. d. 21. JN
T
ov. kandes i Fri-

burg, i Breisgau, Kentzingen, Strasbourg,
Selesladt starka stotar frSn 6'ster till ves-

ter, atfoljde af ett d&ft dan, likt det af

en haftig storm, d. 24 Nov, kl. 6 pa af-

tonen kiindes i /lera delar af Sverge en

jordstot, som jag skall utforligare omtala,

efter den rorer oss narmare och som ehu-

ru ganska ringa till sin rorelse-quantitet,
likval genom sin utstrackning vackte en sar-

deles uppmerksamhet. Har i Stockholm,

kandes den af ganska fa\ jemfo'relsevis med
dem som icke deraf erforo det mindsta.

Langre at oster har den blifvit mer och

mer markbar, ehuru ingenstades sa betyd-
lig att nagon skada deraf uppkommit. I

anledning af de 'upplysningar rorande
denna jordstots utstrackning jag genom
tidningarna begart, hafva atskilliga under-
rattelser inkommit. Den nordligaste ar

fran Falun, den sydligaste fran Hogby i

Ostergotland samt Slattangs gastgifvare-

gard i Westergothland. och den ostligasle
Iran Uddehoim i Werm eland. Jag vet

icke att denna jordstot blifvit bemarkt pa
Ostersjons ostra strand; det ar deremot
af alia omstandigheter troligt att den mast
kannas i Norrige, kanske pa nagot stalle

starkare an i Sverige, emedan den synes
hafva varit starkast i Wermeland och p&
dess vastra grans, men de upplysningar
jag derom begart af en af Academiens
norrska ledamoter hafva uteblifvit. I Ska-

nes norra del kandes den icke. Berattel-

senia ofverensstamma deri att i Werme-
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land jordstoten kants starkare an i de
andra provinserna, att den varat blott n&-

gra fa secunder *) och att den skett med
tvenne repriser, sasom af tvenne pa hvar-
andra foljande stotar. Somliga beskrifva

rorelsen sasom ratt upp och ned, andra
sasom vaglik , hviiket maste Lero

pa*
lo~

cala fodiallanden. Den fdregicks af ett

stigande buller, likt det af en haftigt
framruliande vagn , hviiket buller sluta-

des med forsta stoten, Detta buller hor-
des i Wermeland sa starkt, att det vackte

uppmerksamhet, det aftog med stoten, men
det hordes afven bar i Stockholm af per-
soner, hviikas uppmerksamhet icke var

ledd at andra hall. Nagra yltra att ett

eldsken varit sedt, detta har dock in gen.

positift tillkannagifvit och det kan hafva

antingen varit en liflig inbildnings foster p

eller ej sammanhangt med jordskalfvet ,

emedan ett sken , sjnbart pa langt afliigs-

na stallen borde hafva varit sjnbart pa
mellanstationerna och hafva varit till-

rackligt att vacka alias uppmarksamhet un-
der den morka arstiden. Barometern^var
i allmannhet lag, thermometern ofver frjs-

punkten, och hela dagen forut var en

stark sydvestlig blast, som kort efter

jordstoten pa alia stallen utbrot i en gan-
ska ha ftig storm. Man tyckte sig ocksa

finna att danet och stoten hade samma

rigtning emellan S. V. och JN
T
.0; nagra

*) Nagra saga {•
cller liel minut; detta har-

rorer fran ovana att mala sa korta tids-

momeiit.

I
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hafva likval tyckt det komma i SO. och

N. V. men alia gifva den en riglning fran

norr till soder, da likval, att doma a£

phenomenets tilltagande fran vester till

oster det synes bora hafva kommit fran

oster och gatt till vester. -— Da jag sjelf

icke formiirkte nagot af detta phenomen,
och saledes icke kan heskrifva det efter

egen kansla, skall jag anfora en afdefran

Wermeland inkomna berattelserna der-

om *). Ett starkt buller, liknande det som

nppkommer, da en hardt lastad, stor och

grof vagn kores mycket fort p3 en ojema
stengata, vackte pa en gang var uppmerk-
samhet och forskrackelse

;
detta varade 6

eller 7 secunder, hvarefter huset skaka-

de sk starkt att mobler och oppna dor-

rar darrade och att lost upphangde per-
sedlar nedfollo; da bullret kom ofver

byggningen hordes det alldeles sasom mu-
ren uppa fallit omkuil och flera stenar

rullat ofver oss; har syntes dock ingen
skada skedd, ehuru murar pa andra stal-

len remnat. Jag hastade ut for att efter -

se om nagot sken skulle synas, men for-

markte ej nagot sadant, ehuru det be-
rattas att ett sadant varit synligt i N. O.
derifran ocksa bullret syntes komma.
Thermometern visade-h8°. Barometern

forglomde jag att observera. Efter bullret

och skakningen foljde ett starkt susande,
hvarefter en stark sydvestlig storm upp-
stod. Folk som gingo ute, horde bullret

starkt, men besynnerligt nog , kande icke

*) Fran Assessoren F. W. Geyer i Persberg.
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jorden darra; de som voro pa bottnen i

grufvorna, hvarken horde eller kande na-

got, men de som voro pa stegarna for att

ga. upp eller ned, kande en sa stark skak-

ning, att de
ej

annat viste an alt stegarne
skulle ramla ned med dem. De som voro

pa sjda kande en mycket haftig vattnets

darrning, helt olik den blasvadret foror-

sakar. Personer som vistades i ofra va-

ningen af ett hus kande darrningen myc-
ket starkare, an de uti den nedra. Bo-

skapen borjade pa flera stallen att rAma.
Orsaken till ett sadant phenomen kan

naturligtvis icke utronas, da den ej ar

volcanisk. Emedlertid tyckes danet, hordt

ofver en sa stor stracka af landct, titan

att anda vara sS stark t att det ofverallt

adragit sig uppmarksamhet, gifva klaven

till en forklaring deraf. Detta d&n bar

nemligen meddelat sig, icke genom luf-

ten , utan genom jordens massa , troligen
orsakadt af en eller flera fran starkaste

stotningsstallet lopande sprickor, bvaraf

ljudet, liksom af sprickor pa isen ora vin-

tern, lupit nagot litet fortare an sprick-

ningen , vid bvilken husen darrat. Lik~

val synes det som borde man i detta fall

hafva tydligare bort det i grufvorna an
ofvan jord, som dock enligt sammanstam-
mande intyg fran Persbergs, Bispbergs
ocb Fablu grufyor icke varit handelsem

d. 1 3 Dec. kl. 3 pa morgon i Belley*

dep de Fain, starka stotar, som varade

nagra secunder och syntes ga fran vested

till oster. De foregingos af ett buller likt

aflossandet af flera canoner af grof call-
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ber. En invanare, som tidigt pa morgo-
nen bcfann sig pa toppen af ett berg, be-

rattar att himmelen syntes alldeles i eld

nagra ogonblick innan dundret, oaktadt in-

tet sarskilt lysande meteor formarktes.

Till geologiska phenomen kan rak-

nas den handelse, som d. 8 Sept. 1823

intraffade i Stordalen, af Trondhjems stift

i Ngrrige,att ett hogt liggaade moras loss-

nade och satte sig i rorelse, samt betack-

te den nedom liggande dalen , till langt

afstand, med gottja, hvarvid 56 bond-

gardar blefvo mer elier mindre skadade.

Af utkomne geologiska arbeten somutiom-
for geologiens studium kunna vara af" e

?
e
,°*

„ ° °
.

•, .. ... ..! logisfca
allmannare interesse, bor jag bar anmala 3trifter.

v. Humboi.dst Essai sur le gissement des

Roches dans les deux hemispheres, ett ar-

bete af mycken fdrtjenst, som utgor den

nyaste och kanske den lattast studerade

Handbok i geognosien vi aga. Forfattarens

formaga att se i stort och det tillfalle

han haft att jemfora aflagsna landers bergs-,
formationer, hafva satt honom i stand,
framfor alia andra samtida, att i detta

amne gifva ett vigtigt arbete, stodt pa egen
erfarenhet;

C. C. v. Leonhards Carakteristik der

Felsarten, en handbok i samma vag, som i

geologisk erudition och fullstandighet sy-
nes intaga ett ganska utmarkt rum, samt

slutligen
W. Euckland's Reliquia diluviana,

or observations on the organic remains

contained in caves, fissrues and diluvial

gravel , and on other geological phenomena,
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attesting the action of an universal delu-

ge. Anledningen till delta arbete hem la-

des af grottan vid Kirkdale (forra Arsbe-
rattelsen p. 224) och de fornlemningarjder
funnos, och Bcckxand bar sedan utstrackt

denna undersokning ofver en raangd dyli-
ka a fveil pa continenten. Hans arbete

harofver utgor en ganska classisk • bok ,

som ej bor saknas i nagon geologsj bi-

bliothek.

For scandinaviska lasare af mer en-
skildt intresse aro:

C. F. Naumann's Beytrage ZttrKenntniss

JNbrwegen's, gesammelt auf Wanderun*

gen wahrend der Sommermonathe der Jahre
1 82 1 und 1822. 2. Tb. mit Profilen und
Charten, Leipzig 1824. och Georg Wah-
lenbergs: Geologisk alhandling om Sven-
ska jordens bildning, Omarbetad uppla-
ga i anledning af en sednare omtryckning
af forsta haftet af tidskriften Svea, der
denna afhandling ocksA fmnes infbrd.
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JL/et ar af hogsta vlgt for aslronomiens

iramsteg . att uppmarksamheten i ett med
clem oai'brutet sammanhang alltid ledes

at tie foremal, der uagot annu synes fe-

la i den sokta ofverenstammelsen mellan

theorien och phenonienerna, p& detsattet,

att hristerna i noggrannhet hos den forras

beraknings-formler skiljas fran instrumen-

ternas, hvarmed de sednare blifvit obser-

verade. — Endast en allt mer och mer
utvecklad erfarenbet kan i bada delarna

antyda de forbattringar, som ytterligare
*

behofvas; och en uppsats pa dessa blir

i dubbelt afseende intressant, emedan man
deraf pa sarama g&ng kan nagorlunda slu-

ta till vetenskapens narvarande skick och
underrattas om de forskningar , som
bora foretagas jemte blott tillfalliga upp~
tackters efterstrafvande. — Betracktad ur
en sadan synpunkt fortjenar derfore, att

bar till en horjan auforas nedanstaende

forteckning ofver de amnen,- vid hvilka

Astronomiska Societeten i London fastat

vilkoret for sina beloningar.— Den inne-
bailer:

Upptackt af en ny planet, satellit upp
-

eller comet; igenfinnande af nagon till- "ck
V]

r

forne sedd comet eller forsvunnen stjer- handJ.,

na.— ObservatioiVer till upplysning om s°mbe
;

jgneten at fixstjernornas parallax.
—- Astr.

En betydlig samling originela och t#Ifarr J*™^
litliga observationer pa Jupiters manars
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f(5rmorkelser, eller pa fixstjernors occul-

tationer af mSnen, reducerade till medel-

tidea af ett kandt observatorium. — Obs,er-

vationer pk fixstjernor och nebulosae, bidra-

gande antingen till utvidgning och fullkom-

nande af narvarande cataloger, eller till

noggrannare determination af variabla stjer-
nors storlek, farg och lagen, jemte un-

dersokning af dubbelstjernors inbordes af-

stand och positions-vinklar, till ernaende
af fullstandigare forteckningar, an dem vi

harofver nu ega.
— Utveckling af refrac-

tions verkan , med hansigt till en mera
fullkomnad theorie for detta phenomen i

synnerhet narmare horizonten , der irregu-
lariteter intraffa nnder det att en ringa
eller ingen variation formarkes hos baro-

metern och thermoraetern. *—« Observatio-

ner pa ebb och flod , fornamligast p& sa-

dana stallen, der strommen ej vidkannes

n§got beroende af Iocala omstandigheter.
—

ObserVationer till bestammande af sanna

liguren for solen, jorden och de ofriga

planeterna.
— Construction af enklare ta-

teller, an de som finnas, for reduction

af astronomiska observationer. «—• Nya ta-

beller for de i sednare tider upptack|a

planeterna och for Jupiters mSnar.—- Un-

dersokningar betraffande fordna astrono-

mers arbeten och de instrumenter de nytt-

jat,
for att dervid efterleta anteckningar,

hvilka kunna lampas pa"
vSra nya plane-

ter eller cometer, och for att erhalla full-

komligare cataloger ofver s5dana stjernor,
som tid efter annan forsvunnit. — Jem-
forelse mellan nagondera afhimruelskrop-
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servatorierna iakttagna och fr§n de tillfor-

litligaste tabellerna deducerade stailen,

sardeles m&nens, och i detta sednare fall

numeriska vardena p& argumenterna for

de hufvudsakliga eqvationerna bifogade

bvarje jemforelse; afvensom i allmanhet

en fullstandig och klar framstallning af

deductionernas principer.
«— Fullkomnan-

de af achromatiska telescopet medelst ex-

perimenter till frambringande af forman-

Jigare glas.
-— Elt enkelt men verksamt

pafund, att utaii harens upplysande i

tubfaltet kunna observera ascension och
declinalion af sm& eller matta stjernor.

—
Ett instrument, eller rattare hjelpmedel,
for bestammandet af fixstjernors apparen-
ta storlek, sa att en correct scala erhal*

les, hvarigenom astronomerne ma harvid

kunna uttrycka sig i ett allmant sprak,
och sluteligen.

— En method att till tu-

ber i passage- och cirkel-instrumenter kun-
na med lika heqvamlighet och fordel an-

vanda reflexions- , som refractions-telesco-

pet. *%
Vi fa i det foljande se, hvilka ibland

alia dessa amnen blifvit sednast bearbe-
tade.

Da Bessel, Pond och Brinkley aro

alia tre astronomer af den utmarktaste

fortjenst och forsedde med de yppersta
instrumenter i Europa; sa skulle man ej

*) The philosophical Magazine and Journal by
Tilloch and Taylor 1823, Apr. p. 3io. —
Societetens beloningar besta af medaljer i

bronze, silfvcr och guld. —
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vanta sig den betydiigare skiljaktigbet,
som understundom yppas vid jemfdrel-
sen af deras stjern-cataloger, hvilka for

narvarande sjnas sins emellan Uifla om
foretradet.— Ar denna en (oijd afmojligen
annu oupptackta bristfailigbeter i instru-

menternas delning; af sjeifva deras ej alltid

lika sakert antingen bammade eller&tmin-
stone beraknade rubbningar, fororsakade

af temperaturens inflytelse, instrumentets
ocb tubens bojligbet *.) eller slutligen at'

refractions ej hittills med yttersta vissbet

bestamda verkningar **);
—. Dessa fragors

fullstandiga besvarande torde forutsatta en

langre erfarenbet, grundad pa sednare ti-

ders varsamma konst i undersokningar af

sa" grannlaga natur, der den storsta skarp~

sinnigbet i experimenters anstallande ocb

calculous fintligaste tillampningar aro de

medel , bvilka samfait rnaste anlitas.

Bezels bithorande foretag aro alk

ma'nt bekanta, ocb den framgang som be*

]6nat dem tyckes ostridigt skydda lians

uppgifter frajj ail misstanka om opSlitjig-
het. — Ponds egna observations -metbod
ocb sattet att derigenom forsakra sig om

•) En afhandling om astronomiska instru-*

• menters bojiighet af Tbedgold finnes inford

i Phil. Magaz. 1823, Jan, p. 10, fortsattning.

Stjer- **) Frauwhofkr liar nyligen undersokt brytlig-
nornas heten af iixstjernornas ljus, men ej annu

''

«
8

f

C

cr
Cr ^os n^Son funnit den markligt olika med

;illtsam- planeternas. Till folje af dessa experiment
ma bryt- ter synes man der fore ej langre behofva

Ughet. misstanka undantag i refractions-tabellernas

allmanna anvandbavhet. — Gilbert* Ann.

1823, St. 8. p. 377.
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fortraffligheten af det instrument han be-

gagnnr, pakallar ett lika fortroende och
Brinkj.eys noggrannhet gar ater i borgen
for hans observationer, heist en nyligen
skedd profiling gifvit ett .tillfredsstaliande

resultat rorande delnings-idfverenstammel-
sen pa de bada cirklarne i London och
Dublin. —- Med antagande af s& val des-

sas som den Konigsbergska cirkelns full-

komlighet, har man derfore sokt visa *}, F6rs8k

att den ofvannamnde skiljaktigheten san-
a

^Ja^
r"

nolikast far tiilskrifvas ett fel af i"2, skiijak-

som borde lika fordelas raellan den af.
t
i
ghc 't

T

e
f

•rw t* r 1BESSELS,
Pond och Brinrley for inre thermometern Ponds

gemensamt nyttjade och den af Bessel b°^_
for yttre thermometern utronta och anvan- leys

da refractions constanten. —• Harigenom f^i^S
skulle ocksa foljande forhallande befinnas gcr

ega rum mellan de ocorrigerade (^)
och salunda corrigerade (B) norra polar-
afstanden for nedanstaende stjernor i den
Dublinska och Konigsbergska catalogen:
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skulle ange alldeles lika zenith-distancer.—
Af dessa9 olikhet borde deremot skilna-

den i declinations- uppgifterna rimligast

forklaras, ty Bessels polar-afstand skulle

redan hJifva mindre och narma sig till

Brinkleys, om han vid cirkelns directa

aflasningsvinkel it forsummade correction

-f i"i i.sin(w+ 1 °33') +o"o6.cos (u+ 1 °33'),

sora tillkommer genom tubens bojning
och hvars uraktlatande vore alldeles stri-

dande mot observationerna *).
— Vidare,

hvad refraction betraffar, sa kan den vis-

serligen ej betraktas sSsom fullkomligen
correct, da den yttre eller inre thermo-
metern ensamt r^dfragas, och onskeligt
vore derfore, att astronomerne i allman-

liet begagnade en och sararaa thermome-
ter samt foretradesvis valde den yttre, da
de olika refractions bestammelserna kunde
mera direct jemforas och ett nytt forsok

derefter erhalJas till observationernas sam-

manlikning.
*<?

).
Hvilka orsakerna heist ma vara till

stjern-catalogernas bristande harmonie, sa\

liar likval deras efterspanande redan
lemnat och skall ytterligare medfora de

vigtigaste bidrag till en blifvande exacti-

tude i upplosningen af den practiska astro-

nomiens aterstSende vasendtliga proble-
mer och ingen ny upptackt godkannas,
innan den undergatt den aldra strangaste

granskning. —• Sa hade Brinkley, tryggad .

Fix-

vid sitt instruments palitlighet, sasom
ef-^a^para-

fectiv tillkannagifvit nagra llxstjernors pa-
lax* *

*) Astron. Beob. von Bessel, 7 AbtL. p. XIX.
•*) Phil. Magaz. 1823, Jun.gp. 43i.
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nyo un-rallax*}, hvars verkligbet Pond derfore
dcrsokt foretoff sig, att annu noi;are undersoka och
afPoND •

1
• r • 1.1 11

ianied-genomsina observationer fuiim t alldeles ve-
iling af

clerlagd.-
—. Tiliforene a f Pond gjorda forsok

leys med ett mot cc Cygni under hela aret fixeradt
uppgif- telescop aflupo frufftlost och aflaesnade all

tcr. r« i
• o i

iornoppning, att nagonsin kunna utrona
denna stjernas parallax. Samma method
blef for a Lyras oliimplig och da observa-
tionerna med mural-cirkeln hittills varit

mindre tillfredstallande, sa fordrades bar

nya bemodanden till ernaende af ett de-
cisivt utslag. Detta anser ban sig dock
nu hafva vunnit pa tvenne sarskildta va-

gar, medelst observationer i:o till skil-

nadens utforskande melian parallaxen hos

y Draconis och cc Lyra* och 2:0 till be-
stammande af den sistnamndes absoluta

parallax, hvarvid ban allt jemt med stor-

sta sorgfallighet sokte hringa tempera tu-

ren i observatorium till mojligaste likhet

med yttre luftens, for att undvika den
osakerbet, som i resultaterna kunde befa-

ras af refractions utraknande efter inre eU
ler yttre thermometerns angifvelser, och
den blida, uniforma men tillika sallsynt
klara vaderleken om vintern 1821— 1822
var saledes hogst gynsara for dessa fina

observationer,

Genom de bada stjernornas narbela-

genhet i acsensio recta kunde vinkeln,
som utgjorde skilnaden melian deras polar-
afstand, ganska latt afmiitas med mural- cir-

keln (harvid benyttjad alldeles sasom en
vertical theodolit, men omgifven med
M i

*) irsberattelsen 1822.
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sina sex controllerande fixa microscoper)
och da namnde vinkel om sommaren och

vintern ej
befanns olika pa en tiondedels

secund, sa Liir parallax-skilnaden afven

en qvantitet, for liten att kunna med viss-

het uppgifvas,
Det bor tillika anmarkas , att ett con-

stant fel i de absoluta polar-afstandena

ej egde nagot inflytande jDa sjelfva fragan ,

soni endast berodde af deras differance

vid motsatta arstider, och forofrigt, alt

temperaturen ej forvrangt eller oroat in-

strumentets form, bevistes deraf, att las-

ningarne pa sex eller blott pa tva micro-

scoper gafvo samma vinkel, hvilket ej

bordt ske, om nagon betydligare rubb-

wing fran detta ball intraifat, da den till

sina verkningar onekeligen blifvit mera
motarbetad genom alia sex an genom de

tva microscoperna.— Nu bar ater bvarken
ur Bradleys eller Biunkxeys egna observa-

tioner nagon parallax kunnat uppdagas bos

y Draconis, bvarfore
ej

heller nagon sa-

dan ar alt formoda bos «Lyrae; ocb med
sainma precautioner, betraffande tempe-
raturens verkan pa refractions-beraknin-

gen och instruraentet, bar Pond funnit

enahanda resultat afven pa andra siittet,

med begagnande af bade directa och re-

flexions-observationer, fullkomligen besan-

nadt, fastan Brinkley erballit parallaxen
for co Lyrae zz a"3.

Brinkleys uppgifna parallax bemtade
fornamsta stodet for sin trovardigbet Iran

den af bans observationer derjemte verk-

ligen determinerade solar-nutation. Man
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kan nemligcn luir saga, att af observatio-

ner, anstallda med ett och samma instru-

ment, ha tvenne eqvationer blifvit utred.

da, fdrut hetraktade sasom till sitt belopp
obekanta, men kanda endast till lagen for

deras variation. Bland dessa ar den ena

ganska liten i jemforelse med den andra,
och har insirumentet kunnat med p&lit-

lighet reda den mind re (hvilken ej
ar

omtvistad) s& bdr man medgifva, att det

lika troget lost den stone, emedan der-

till erfordrats den lattaste operationen.
—•

Ehuru logiskt bindande detta pastaende an
ma vara, sa foljer likval ingalunda deraf,

att den stdrre eqvation verkligen fororsa-

kats genom parallax, heist den anda ar

for svag, att man i atskilliga punkter af

dess period mojligen skulle kunna bekraf-

ta den antagna variations-lagens enlighet
jned observationerna, fran hvilka allenast

en grof ofverensstammelse vid punkterna
af den minsta och storsta variation vore

bevislig; sa att utredandet af den ofta-

namnde storre eqvation egentligen blott

forrader tillvarelsen af nagon regelbundet
recurrent orsak, starkast verkande vid de
extrema arstiderna.

Hvarfore Biunkley funnit y Draconis
titan parallax, synes derigenom forklar-

ligt, att bans instrument, liksom alia an-

dra af samma slag, ar iullkomligt i zenith-

punkten, eller for Dublin just i granska-

pet af y Drac. -— Har har temperaturens
averkan pa den anvanda delen af instru-

mentets bage ej
kunnat astadkomma na-

got fel, men ju mera de examinerade



3o»

stjernorna varit afliigsna frSn zenith yttra-
de det sig markbarare och derfore liar

ocksa Brinkley fatt en storre parallax
has oc Lyrse an hos ct Cygni samt ofta en
Statu storre hos stjernor af betydligare
zenith-afstand. «—• Sasom vidare skal till

misstankan, att temperaturen vallat dessa

forhallanden, kan tillaggas , att sadana stjer-
nor bekommit storsta parallaxen, for hvil-

ka parallaxens maximum och minimum in-

falla pa de extrema arstiderna, och det

iir pa intet vis otroligt, att en obehorig
refraction, foranledd af thermometerns
olikhet inom och utom observatorium, i

betydlig man beframjat oredan , i forening
med cirkelns egen fdranderlighet genom
varmens och koldens omvexlin gar.

— Till

folje
af en synnerlig combination af om-

standigheter, visserligen ej probabel a

priori, men likafullt mdjlig, kunde den
variation, som af temperaturens ombyt-
lighet tillskapats, atlydt en arlig lag, sa

foga skiljaktig fran parallaxens, att sjelf-

va den antagna parallaxen frambringats
och lemnat solar-nutation utredd.

Vid slutet af dessa intressanta anmark-

ningar ar derfore Ponds tanka om historien

af fixstjernornas annuela parallax , att,
i samma forhallande som instrumenterna
varit ofullkomliga, ha observatorerne blif-

vit missledde att tro p& dess verkliga exi-

stance, hvilket intraffat med de berom*
daste astronomer i Italien. —• Dublinska
instrumentet eger foretradet framfor an-
dra af dylik construction, och i grund
deraf visar det en mycket mind re paral-
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lax an de Ilalienska astronomerne upp*
taokl, och andtligen finnes inlet tecken
dertiil med Greenwichska cirkeln, som at'

alia san noli kt uppnatt den storsta full-

komligbeten.
*;v
).

Struves Bland mangden af forsdk till fix-

s*'£^~ stjerne-paraiiaxens ulletande adraga sig
om Strhves observationer en sardeles upp-

parai-
miirksamhet. — Deras andamal ar, att

lax. medelst bans fortraffliga passage-instrument
determinera parallaxernas summa bos at-

skilliga sadana sljernor, bvilkas ascensio-

ner diiferera omkring 12L ; men Pond bar

afven dervid anmarkt , att emedan frSri

halften af fjorton saiunda motsatta och

jemforda stjernpar en negativ parallax de-

duceras , sa blir det foljaktligen ganska
ovisst,om man bor skrifva pa parallaxens

rakning de sma positiva qvantiteter, som
fran de ofriga sju erballits ; och haruti

fiuner ban en 11y styrka for sin mening:
att ofvertygelsen om parallaxens verklig-
het mSste aftaga ju mera de astronomi-

ska instrumenterna och observations-me-

Iboderna forbattras.
<

^f).
Fit- •

Monstringen af principal-stjernorna i

*nas^r5-"Green\vicbska catalogen aterborjades, se-

relse Jan Troughton ordnat mural -cirkeln i

^Jpp^samma completta skick, som den vid for-

tacktaf s ta uppstallningen egde, men detta oak-
D *

tadt farm Pond snarl, att atskilliga anoma-

lier, som redan forut brjtt honom, an-

nu fortforo; somliga ledande till den for-

') Phil. Magaz. 1823, Oct. p. i.tyi.

>) Qvarterly Journal, N:o XXXII, p. 364
och Strute Obs. Astr. Vol. II, III.
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modan, att nagon forandring i instrumen-

tets figur intraffat , hvilket likvai af andra

omstandigheter ktaftigt motsacles, da" stjer-

nor, der den misstan kta oredan tydligast

forspordes, afven passerade ofver samma
delar af cirkel-liinben, som andra, der

nSgon dylik ej
kunde fdrmarkas. •—- Be-

traktadt fran sarskildta synpunkter, bade

i hanseende till sljernornas ascensioner

och polar-afstand, tycktes detta antyda
en slags allman lag, som var alldeles ofor-

enlig med hvarje mojlig hypothes af fel-

aktighet hos instrumentet och , for att
ej

har

stanna i tvifvel eller ideliga gissningar,
maste nodvandigt nagon ny och afgoran-
de observations-method uttankas. Pond
hade ofta forsokt, att observera stjernhog-
der med tillhjelp af en artificiel horizont

af qvicksilfver eller annat fluidum, men
flera olagenheter, som da varit afskrac-

iande, blefvo nu genom forbiittrade till—

stallningar undanrojda, sa att invention

fullkomligen lyckades. Pa detta vis,

eller genom reflexion, undersoktes diverse

stjernors, fornamligast de mest discordan-

tas, lagen, hvilka utan nagot enda un-

dantag inom brak af en secund befunnos

enliga med dem, som genom direct mat-

ning fran polen blifvit determinerade;
for cirkelns horizontal-punkt gafvo direc-

ta och reflexions-observationer fran den
ii till den iZ Mart. i823 foljande be-

stammelser :
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h Uni* Maj .. . 123° 3o'r>.(f:>5

^ ,
—.—1 28,95

m ———»— 29*75
/3 ™. ..... 29,45
06 —- > 29,50
o 29,05

Castor 29,86

Capella 29,55
Pollux 29,95

/3 Auriga? 2Q,35

Medium 123.30.29,54
Sirius . 123. 3o. 29,47

sa att ingen marklig skilnad eger rum
mellan resultaterna fran granskapet af ze-

nith ocli af horizon ten.

Sedan Pond examinerat alia felaktig*

lieter, som af instrumentets bojning rim-

ligen faunna harrora, finner han sig be-

rattigad till den slutsatsen, att om sam-

ma vinkel»afst&nd o'fver allt uppkommer
genom directa och reflecterade observa*

tioner och om samma horizon tal-linie er-

h A lies frail hvilka stjernhogder som heist,

sa aro bojnings-verkningarna hos instru-

xnentet antingen omarkbara, eller ar det

absolut omdjligt att sammanpara dem med
de mechaniska lagarna.

— Alia dessa

prof liar Greenwichska mural-cirkeln p£
ofvan anforda salt uthardat* bell man bor

derfore med nastan matherriatisk visshet

kunna aiise den sasom ofelbar i sina upp~
gifter; foljaktligen afven de stjern-catalo-

ger for 181 3 och 1823 *), som grunda
sig

*) Catalogen i8t3 Mr ett resulfat af tycnnc 5rs ob-

«ervationer och ehuru caUlogen i8a3 saicde*
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sig pa Ponds observationer med namnde
cirkel. Orn man Ster jemfor Bradley-
ska catalogen lySG (med crkiinnande af

dess exactitude sasom en grundvaT for i

fraga varande undersokning) med catalo-

gen 18 1 3 och antar , alt sljernornas egna
rorelser varit uniforma, sa kan deraf de-

duceras arliga variation for hvar stjerna
vid medel-epochen 1784 och, d£ ofver

alit gores afseende pa eqvation for pre-
cessions variation under mellan-tiden, en

catalog construeras for epochen 1823. Jem-
forelsen mellau denna sistnamnda, som
af Pond salunda beraknats (och kallats

predicted catalog) och den for samma ar

verkligen obserjrerade catalogen tillkanna-

ger differancer (<JP) fran epochen 181 3

till i8s3, i stjernornas norra polar-afstand

(P) sasom af nedanstaende tabell nar-

mare inhamtas:

Stjcrnors
Namn.

y Pegasi
at Cassiop.

Polaris
a Arietis
a Ccti
a Persci
Aldebaran

Capclla

^lJan.l823

ot 4'8"o9
o.3o.3i,29

0.57.46,38

1.57.13,99
2 53. 2,29

3.11.44,48

4-25.46,58
5. 3.37,83

Forufsacfd
1823.

1756 och i8i3

p n

75° 48' o" 1 1

34. 26. 4,«3:

67. 22.42,60
86. 36.34,86
4o. 46.38,34
73. 5i. 16,17
44. 11.35,11

S'WO
n « 2
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— 4'Vi— 3,80— i,36

4- 44^
-" 7*«a
-- 8,63
-- 8,03

--16,19
-{-17,23

--19,26
—
-20,04

--19,98
--18,94
--i8,i5

--18,97
--i5,3o
--i5,3a

~iW
4-12,45
--11,72
~- 8,59

--4,57
-~ 3,o8

+.0,67— 3,02
— 8,34— 9>°6_ 8,56— 1 0,66

10,68

—i2,63
—1 5,o 7

i5,68— 17>2 7

19,32—
19,95

Genast uppenbarar sig bar eh i det aldra-

narmaste generel afvikning at . soder fran de

forotsagda slallena 1823, stone bos de sydliga
a'n bos de nordliga stjernorna och vida betyd-
ligare i den ena delen af hinimclcn an i den i

ascensio recta motsatta. En ganska stor deviation

unptackes hos de trenne klara stjernorna Ca-

pella, Procyon ocb Sirius: emedan bvarderas

motus proprius ar sydlig, sa foljer att den af-

ven varit accelererad. Den egna rorelsen bos

Rigel
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Arcturus ar mycket stor ocli iillika syd-

]ig, men da" stjernan tillhor den delen af

Jiimmelen , der tabellen utvisar eh bena-

genhet till hvila i den anuars radande

flyttningen at soder, sa Ian hennes mo-
tus proprius anses for uniform.

Det ar egentligen foljande fern afdel-

ningar, innehallande nigra stjernor upp-
stallda i ordning efter deras polar-afstand,
som fortjena en narmare granskning till

stadgande af omdomet i fragan, huruvida
den sydliga deviations existance Lor an-

tagas sasom verklig, eiler Llott tillfallig

genom fel i instrumentet och observa-
tionerna.

/3 t/rsi Maj.
d Cepliei
cc Urs. Maj.
cc Cephei
cc Cassiop.

y Urs. Maj.

y Dracon.

p
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stjernor genomga meridian vld nara lit a

liogd; observationcrna pa hvardera bora

foljakteligen varit blottstallda for ungefar
samma fel, och det blir fordenskull ofor-

ilarligt, hvarfore de flyttat sig at mosatt

led, den ena i''5 at soder och den andra

©"4 at norr (ty det vore visserligen orim-

ligt att pa den lilia bagen af 53' beskyl-
la cirkeln for ett fel af i"g) sa framt
man ej

har medgifver en orsak, hvilken

den an ma vara, bvars allmanna infly-
telse synes beroende icke af stjernans po-
lar-afstand utan af hennes ascensio recta*

# Arietis

Arcturus
Aldebaran

67 °23'

6g. 53

73.5i

lt5
7'|

i4. 8 o,

4.26

l

"
8
\

i,5J

Dessa tre stjernor, i synnerbet Arctu-

rus och Aldebaran, aro ibland dem, som

flitigast blifvit observerade Mde af Brad-

ley och Pond. •—» Skilnaderna raellan de-

ras polar-afstand aro for sma att ge rum
St misstankan af nagot markbart instru-

ment-fel, men deremot aro ascensionerna

xiastan motsatta; ater tvenne omstandig-
heter , bvilka lika med N:o I. tala for pro-
babiliteten af en rent astronomisk grund
till det i fraga yarande pbenomenet.

a Herculis

cc Pegasi

Regulus

a Orionis

a Serpentis

Procyon

75°a4'

75.45

77.10

82.38

83. 1

84.20J

o"4i

22.5613,3 MIL,3} I]

A) I

'7*7
22.5(

9-59l°4

5.46)2, i
j

5.36jo,i>
7.3oj2,4>

IV.
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Spica
Sirius

98.25 5.
6J2,o|

i3.i6lo,o> V.
3./J

100.14

106.29 6.37J3,4J

Nar man jemfor (fornamligast i IV
och V) de obetydliga difFerancerna i po-
lar-afstand med de motsvarande i devia-

tion, sa* rojer sig afven liar en motsagel-
se, oforenlig med instrumentets palitlig-

het, och som derfore synes rattfardiga

behofvet, att antaga fixstjernornas reela

strafvande att nedsjunka St den sodra

polen.

Giltigheten af denna hypothes h«r Bum*

likval, i sin tour, redan funnit en mot-
be"J._

standare i Brinkley, som anklagar Green- der rig-

wichska mural-cirkeln och observationer-*^^
na for felaktigheter och ^beropar harvid* u Pp-

Bradleys observationer 1728, Cassinis i ******

Frankrike 174°* Maskelynes i Schehallien,

Piazzis i Palermo, MuDGEsi England 1802
och Lambtons i Hindostan 1 8o5 *).

— Man
ma* afven liar tillagga, att Bessel, vid

jemforandet af sina egna cataloger 181 5
och 1820, funnit stjernorna i den forra

sydligare an i den sednare , ehuru endast
med en qvantitet, som sallan ofverstiger
de probabla felen **).

Efterfoljande tabellariska jemforelser
aro uppsatta af Brinkley; $P betyder va-

•) BRiNKtEYS afharulling upplastes den i8Dec
1823 i Royal Society.

— Se Phil. Magaz,
i8i3, Dec. p.. 454*

**) Astr. Jahrb. 1825, p. az3;
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SpicaVifg.
1 Uis.Maj.
y Urs. Maj.
Arcturus

2 ct Librae

|3 Urs.Min.
a Cor. Bor.

a Serpent.
Antares

4) Herculis
a Ophiuc.
iy Dracon.
a Lyr*
y Aquilas
a Aqvilae

Aqvilae
i a Capric.
2 a. Capric.
a Cygni
a Cephci
Q> Cephei
it Aqvarii
«e Pegasi
a Audiom,

189,5
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Med dessa anrnarkningar ar emedler-
tid borjan gjord till en sannolikt iSngva-
rig strid, der Ramsdens, Troughtons och
Reichenbachs masterverk skola kornma, att

samvetsgrant nagelfaras af Europas skarp-
sinnigaste och mest dfvade astronomer. —*

Da jag ej eger Phil. Trans, for 1823, liar

jag derfore, rorande detta i flera fall inlres-

santa amne, ansett mig bora bar medde-
la alia de strodda underrattelser, som
fran Journalerrtti kunnat hopsamlas.

Variahia Man klagar ofver, att nastan rntet

•tjcmor.foremal i den practiska astronomien blif-

vit sa forsummadt, som observation af sa-

dana stjernor, hvilkas ljus och storlek sy-
nas foranderliga eller omvexlande under
vissa bestamda perioder.

— Likval erbju-
d.es har ett vidstrakt fait till nyttig sys-

selsatlning afven for dem, som med go-
da telescoper beskada himmelen utan an-
nan afsigt, an blotta nojet af en flygtig

nyfikenhets tillfredsstallande, och hvarje

Lidrag vore valkommet till utredande af

dessa verldskroppars besynnerliga egenska-

per, hvilkas orsaker man blott genom
sannolika gissningar forklarat. — Engels-
mannen Pigott var den forsta, som har-

at egnade en fortjenstfull uppmarksamhet;
han antecknade i5 variabla stjernor samt

gaf en catalog ofver 37, misstankte att va-

ra af samma slag.
— VSra kunskaper i

detta afseende ha sedermera utvidgats af

Goodricke, Herschel, Harding, Westphal,
Olbers, "Wurm, Struve m. fl., och mk
nedanstaende nyligen kungjorda catalog
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ofver 28 fdranderliga fixstjernor ) har in-

foras, for att afven hos oss lerana en hit-

tills saknad anvisnuig till deras uppsokan-
de och granskning.

•) Edinb. Phil. Journ. i8^3, Oct. p. 3fg.
—

j^jra>
Ibland alia liar upptagna stjernor aro Mira

(sa kailad af Hevelius) och Algol de tven-
ne namnkunnigaste.

— Mira har varit langst
kand till sin ombytlighet, hvilkea forst

upptacktes af Fabricius 1596: hon har synts
bade sasom en telescopisk stjertSa af io:de
classen och (ehuru blott en enda gang en-

ligt Wabgentins observationer i Oct. och
Nov. 1779, omtalda i Vet, Acad. Handl.

1779 p. 249) sasom i storlek och farg nar-
mast liknande planeten Mars; men vanligen

©fverstiger dock ej hennes storsta ljus-phase
stjernor af 3:dje ordningen.

— Genom jem-
forelse mellan aldre och nyare observatio-
ner air utront, att hon fran 6:te storleken,
eller fran den stund, da hennes sken kan
inarkas rned blotla ogonen, uppnar borjan
if storsta Ijus-phasen pa i£ manad, bibe-
haller denna i 0,9 manad och atergar sedan

pa 2 manader till

hon a nyo forsvinner ,
samt att hela perio«

a 2 manader till den 6:te storleken, d&

den ar i medel-tal 331,96 dagar for en fu11-

bordad omvexling mellan tvenne pafdljande
media af den storsta ljus-phasens borjan och

slut, hvarvid den 25 Oct. i56o antagits for

epoch, eller sasom varande den dag > da ett

sadant medium intraffat.

Algols foranderlighet larer Mortanari
Algol,

redan anmarkt 1670, men den kan egentli-

gen sagas vara upptackt af Goodricre 1783.
Uiiknad fran 1800 idiytS^o" medeltid i

Paris, sasom epoch for medlet af hennes
minsta ljus-phase, som varar omkring 18%
ar hvarje ljus-period har enda^t 2d2ot48'
58"5, hvilken borjas med ett tilltagande
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46 Andromedae
o Ceti, Mira

/3 Persei, Algol
Monoceros

23 y Can. Maj.
1 6 \p Leonis

420 Mayer, Leonis

1 6 c Virginis

Virginis

Virginis
u Hydrae

97 Virginis
Bootis

x A Librae

Virginis
5o Cor. Bor.

3 1 Herculis

& Herculis

5p Scut. Sobiesk.

/3 Lyras

34 cr Sagittar

x cnni

295 P. Cygiu
tj

Antinoi

Piscis Austr.

34 Cygni, pi ope 7
<J Cephei
Aqvarii

m
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Rorande dc positions- f6raiidringarr>ubbcl-

man hos atskilliga dubbel-stjcnor iakttagit
stjcruor '

och frSflt hvilka redan kunnat slu.tas till

rorelscr i elliptiska banor hos nigra bland
dessa ofantligt aflagsna systemer *j liar

Struve fortsalt sitt paborjade modosam-
ma arbete samt tillika gifvit en catalog
6'fver 795 dubbel-tjernor, belagna mel-
Ian polen och 10 graders sjdlig declina-

tion, inford i den sednast hitkomna vo-

lumen af bans observationer. **).

Stjern-catalogerna i allmanhet ha un-

der de sednare aren vunnit ganska he-

tydliga och sorgfalligt verkstalda tillok-

ningar eller forhattringar.
•— Rumker sam-

lar i Paramatta materialier for den sodra

licmispheren ; Struve och Argelander

(Walbecks eftertradare i Abo) komma att ^en

for de nordliga declinationerna bitrada stjern-

Bessel, som till en horjan redan obser- cataio-

verat 25ooo stjernor i granskapet af eqva- IimeL
tor, och Hardings Atlas ar nu fullandad

jjar_

i 27 blad, innehallande nagra tusende dings

stjernor mera an Bodes stora himmels- £[*]£"

char tor **fj.
— Afven ma har namnas, att Atlas.

fur Astr. Mars, Apr. 1816 och Sept., Oct,
181 7.

*) Irsberattelsen 1822.

**) Obs. Ast. Voll. Ill, p. XV.— XfvffnAMici
liar begynt att roed sin raicrometcr-inratt-

ning rikta detta slags observationer.— Edinb.
Journ. N:o XVIII, p. 334-

***) Astr. Naclir. N:o 17, Phil. Magaz. 1623,
]N

T
ov.

p. 3<)t.
— Astr. Jahrb. 1826 p. 109,

345-
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Nyca- Berenger-Labaume (i Marseille) foretagit

stjer

v
_

cr

sig (let ofantliga arbetet, att, af observe-
xioma i ra(]e culminationerna och zenith-distan-

franj. cerna, anda till decimal-secunden berak-

na alia de 5oooo stjernor, som finnas i

histoire celeste franchise. —-* Han bifogar
tillika hvarderas arliga precession och

declinations-forandring utsatt till hundra-
dels secund, och har efter denna plan
redan lemnat i5o4 stjernor af 7, 8, 9
storleken mellan o° och i5° asccnsio

recta *).

I anledning af dessa ifriga bemodan-
den ma dock astronomerne ej beskyllas
for en dSraktig afsigt, att slutligen vilja
bokfdra alia himmelens stjernor. Mensk-

]iga formagan skali alltid strafva mot yt-
tersta gransen for sin verksamhet, och
det tillhor astronomien, att soka och vid-

ga begreppet om Skaparens allmagt utom
det inskranktare faltet for betraktelser p&
var egen i det hela obemarkta planets ora-

r&de; —- hon forodmjukar ej med det af-

gorande beviset om vSr ringhet, utan att

dervid tillika fasta sjalens dyrbaraste of-

verjordiska forhoppningar.
-—- -"Die Evig-

heit, sager Kant, ist nicht hinlanglich
die Zeugnisse des hogstens Wesens zu

fassen, wen sie nicht mit der Unendlich-
keit des Rauras verbunden vird"; men hvar

blir detta oandliga rum ode pa verlds-

kroppar ? iorflyttade till den aflagsna-

*) Astr. Jahrb. 1826, p. 253, ur Corrrep. Ast.

1822. N:o VI.



ste fixstjerna , skuile vi ej der uppta'cka
en lika rik stjcrnhimmel som hos oss,

och annu langre och Jangre borit, skuile

ej vara 6'gon der a nyo motas af frem-

mande stralar ur otaliga sol-systerner ,

som bjodo oss atervanda fran fafanga

forskningar ?

Om vi nodgas stanna vid vara korrt-

gyntare observationer, sa finna vi Jikval,

i stod af den sannolikaste annalogie, alt

genom hvarenda punkt pa firmamentet bor

framskjuta ljus fran en sarskildt stjerna;

foljakteligen bor liimmelen synaslik ett hel*.

gjutet och solklart ljushvalf, sa vida nemli-

gen verldsrymden vore absolut genomskin-
lig.

'-— De bada hypotheserna om
fixstjer-

Verlds-

nornas, elier solarnes, infuiita ofver allt
r

^f^
s

utspridda mangd och rummets absoluta komiiga

genomskinlighet kunna sSledes ej sta" till-
H"n5g-

sammans med hvarandra; och
.
derfore liet.

har Olders undersokt mojligheten af en
modification i den sednare, tjenlig att

bringa den forra i full ofverensstamraelse

med erfarenheten om himmelens ut-

seende.

Fastan de sa tata planeterna ej
vid-

kannas det aldra ringaste markbara mot-
st&nd i sina rorelser, tyckas likval &tskil-

liga observationer pa*
cometerna och de-

ras svansar vittna om nSgot materielt i

verldsrymden, der de sistnamndes sma-

ningom forskingrade (?) best&ndsdelar
och zodiacal-ljusets grundamne otvifvel-

aktigt maste forekomma. — Men afven om
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man tanktc sig en fullkomlig tomhct, sk

bora and& sjelfva de h varan nan genomkor-
sande ljusstralarna fororsaka en forlust,

hvars verklighet ocksa bekraftas af Ka-
ters anstallda experimenter pa ljusets re-

lativa tatbet innanfdre och utanfore focus

hos spheriska speglar, der en intensitets-

forminskning alltid yppas efter brannpunk-
tens genomgaende. —- Alia dessa sam-

manlagda omstandiglieter bevisa val, atfc

verldsrymden ej far anses sasom absolut

transparent, men for att kunna uppskat-
ta, huru mycket olika aflagsna stjernor
lidit i sin ursprungiiga klarhet under stra-

larnas passage genom detta mellanliggan-
de medium till oss, behofves ater en ny
hypothes ofver ljusforlusten bos nagon
viss stjerna, hvars afstand blefve enbeten

for de ofrigas*

Olbers liar antagit, att af 800 stra-

lar fran Sirius framkomma 799 till jorden
oeh visar, att en sa* ytterst ringa grad af

ogenomskinlighet, som svarar mot detta

forballande, redan vore mer an tillrack-

lig att forklara, hvarfore upplysnings-
effecten af det i oandlighet utstrackta fix-

stjerne-systemet ej kan vara annorlunda an

sasom vi fornimma den. —- Ocksa* ar det

ratt lyckligt for oss, att
ej

himlahvalfvets

alia punkter nedsanda ett oforsvagadt sol-

ljus pa jorden; vi skulle da ej ega den

minsta kannedom om fixstjernhimmeln,
med moda upptacka solen af bennes flac-

tar och blott skonja manan och planeter-
n§8|5oni r^nda §Jufvor ? dunklare an den
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klara bakgrunden mot hvilken de projici-
cradcs. — Formcln for beiaknandet af

stjernljusets kiarhet j, da solljuscts S i,

vid afstandet x fran jorden, da\ Sirii af-

stand = i , blir

lOg.J= -—•

0,0005432077. X y

ljusstyrkan ar deremot klarheten multi-

plicerad med stjernans apparenta yta och

y
forh&ller sig s&som — . */.

x-

Jag bar i mina forra arsberattelser

redan haft tillfalle att anmarka den for-

del man lofvat sig af en narmare bekant- •

skap med vara telescopiska planeter, hvil-

ka (i forbigaende sagt) Herschel, enligt

en annan astronoms yttrande , larer be-

Iraktat alideles sasom sma fick-planeter,
da ban gaf dem den misslyckade benam-

aiingen asteroiderj emedan de till utseen-

det sa latt kunde forblandas med de min-
sta fixstjernorna.

•—« Vi veta att Gauss,

genom pcrturbationerna pa Pallas, funnit

Jupiters massa olika med den som Laplace

determinerat. — Nicolais sednare berak*-

ningar till forbattrande af Junos ban-ele^^
1^

menter visa ocksS, att namnde massa bor Junos
1

, r ,, bana;
Vara ——•—- densamma, som feller nara en ocfr

1053,924 1 ; 1

*> samma
Gauss latt ur Pallas-theorien) for att &- planets

stadkomma basta ofverensstanimelsen i al- ohk
J

Ja de 1 5 Juno-oppositionerna, som nlnvit den.

observerade fran Sept, 1804 tills i Jan.

1823. — Likval, om man fran sjelfva

*) Astr. Jakrb. 1826, p. no.
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fundamental-elemcnterna, som salunda

biifVit bestamda for epochen 1810, och
med iakttagande af Jupiters perturbations-
effect vid hvartdcra oppositions-ttiomentet
raknar sig till de sauna elliptiska elemen-
terna , hvilka hvarje gang bordt ange Ju-

jios rdrelser, sa uppstar, under jemforel-
sen med de motsvarande verkliga obser-

vationerna, stundom storre difFerancer i

jnedel-longituderna , an den obetydliga

inflytelsen af Saturnus och Mars kan for-

tlara, eller mojliga observations-fel med-

gifva; och liar torde derfore nSgon an«

nan orsak ega rum, som fortjenar en
liarmare profiling.

•— Det markvardiga
resultat, som tyckes vinna mer och mer

stadga, att nemligen en planets massa

bestandigt erh§lles olika, alltsom hon de-

duceras fran sin verkan pa ena eller an*
dra himmels-kroppen, leder till den for-

modan , hvilken Tob. Mayer langt fordet-
ta framstallt> att en egenartad och den
Newtonska gravitations- lagen ej nogsamt
Stlydande dragkraft verkligen existerar

xnellan planeterna, sa att den sanna at*

traction vore i nagon man jemval hero-
ende af hvarje enskildt kropps honom
.tillhoriga organisation*

I handelse en dylik hypothes bekraf-

tar sig, sa medfor den en omandring i per-
turbations - berakningarna ; tva mass - viir-

den mSste da hos den storande planeten

antagas » ett i afseende pa den storda pla-

neten och ett annat i afseende pa solen. —
Det
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Del forra skulle, filler kuncle atminstone,

varieia, alltsom den ena eller andra pla-

lictens deraf lidna perturbationer vid desa

utronande radfragades, men dot sednare

dercmot bor bestandigt utfalla Jika ur

theoricn for hvilkcn perturberad planet
som heist*

Till en undersokning af denna.be*
skaiTenhet egnar sig pa det vai mest af-

gorande satt bestammandet af den massa

man for Jupiter finge antaga, pa ena

ballet hemtad ur de uya planetcrnas och

pa andra ur Saturni.theorie.—- Dess har

ofvan angifna varde. forutsatter, att Jupi-
ter verkat pa Juno oeh solen precist en-

ligt den enkla Newtonska attractions prin-

cipen, men det vore tillafventyrs ej

omojiigt, att tvenne Jupiters-massor, en
for Juno och en for Solen, skulle mark-
bart battre conciliera oppositions-obser-*
vationerna. — Emedlertid ar klart, att

anuu flera Juno-oppositioner m&ste afvak-

tas, innan resultatet kan vinna nagon
slags nntaglig grad af sannolikhet *y

Hvad de aldre planeterna betraffar,

forekomma (sa vida jag vet) inga njare
undersokningar, som kunde fortjena att

har meddelas, sasom ledande till eiemen-
ternas hutvudsakliga forbattringar *°).

—»

*j Astr. Jalirb. 1826, p. 2-14. j^f*
**) Flera vigtiga tryckfel och ratlelser i Dot- Boo-
wauds Tabeller for Jupiter, Salurnus och warm
Uranus finnas inforda i Astr, JNachr. $ :oTabel!or

24. andra Bil. och JN:o 48.
[er., sT-
turnn*

K. K 4. sU. rt,J. *« 0ra,,ur-
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Afmps- Endast ma anforas, att vid en stjernbe-
P
Mirs .

0S

taeT[ning af Mars, den 20 Maj 1822, bar

Tralles funnit tydliga tecken till atmos-

pher bos planeten,bvilket ofverensstammer
med ett dylikt phenomens observation af

8f, Roemek. —• Hogden af atmospberen synes

stiga till omkring en tredie-del af Mars*

radien, sa vida man far bedomma den

fcni af medlets kraft alt forsvaga de genom-
gaende ljus-stralarna *).

Analo- Sasom en ganska vacker analogie,

pkneta-
tillhorande vart planet-systeme , men lik-

rarorci-val mindre allmant bekant, da den af

m"rk?aVngel1 astronomisk fdrfattare larer bittills

Uth5g. Mifvit specielt omnamnd, bar Utting er-

binrat: att om bvarje planets medelbas-

tighet omkring solen multipliceras med

qvadratroten ur dess medel-afstand fran

solen, sa uppkommer ofver allt en lika

product, samt att, om satelliternas medel-

hasligbeter omkring bufvudplalieten mul-

tipliceras med qvadratroten ur deras re-

spectiva medel-afstand fian namnde pla-
net^ sa erballes afven inom bvart satel-

lit-systeme en lika product, bvilken ater

ytterligare multipliccrad med qvadratro-
ten ur solens massa , uttryckt i planetens
sasom enbet, ger samma product, som

gailer for planeterna.
— Resultaterna af

"XJttjngs calcul (grundad p§ uppgifter ur

4*de edition af Laplaces Sjsteme dumonde,
hvarvid sol-dygnets ocli stjern-dygnets
forballande antagits vara sasom 1,0027378:*

*) Astr. Jalirb. 1826, p. 189.
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och afstAndet af Batumi ring lika med af-

st&ndet mellan planetens meclelpunkt och

tyngd-punkten af en satellit, uppkommen
genom ringens alia delars condensering
i form af en spherisk kropp med lika

lang siderisk omloppstid som ringens

f-otation) innehallas i nedanstaende tabell,

der afstandena och hastigheterna aro ut-

tryckta i Engelska mil, °) hvilka kunna

forvandlas till Svenska genom multiplica-

tion med o,i5o638 f9o

For rummets skull ar liar antaget
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I

II

HI
IV

IR.

I

•til

III

IV
V
VI
VII

Sidcriskt
oiul. ut-

tryckt i

sljernd.

27,3964621

1,7-39813
3,56o«jo34

7,i74i4o5

16,7344^02

rncdt I-

afstand

Jorden 9

Qvadr.-
rot ur
mcdci-
afsiand.

239780

Mane
Hastig-
hct p5
ett

stjcrnd.

*9 O
n O
9 3
C ST

IQvadr,-
'

rot ur

,0-s
massa

489,6 74X 54992= c X58o,6o5:

2 °

= 4

Jup iters Manar
263410
4 1 0160
66863o

602011

5 1 3,23qX 9^2975= d]
647,4^6X739605=^^1
817,690 X585f)94= </ 1

X32,65io=i

Sa turn 1

0,4402692
0,9452910
1,3.7399 1.

r
>

1,8*929684

2,74%8°2

4,5298.
r
)8o

10,9889550

79,546788a

G99*4
n636o
i493oo
184860
236900
33o73o
766710

2234420

084,444X44 1 553

Ring och Manar
264,412 X 997754= e

34i,naX7734o6rrc
386.4ooX 682760= e

4-29,965X 6i3595= e

486,775X541973= *

575,o9lX45874l = e

875,6i8X3oi293=e
i4d4>7u8X 17649*= «.

X59,2628=5

Urani Manar
I

II

III

IV
V
VI

5,90873281 222960
8,7306375
10,9911093
13,4927396
38,1792417

107,9892458

289240
337230
38663o

773480

Xi39><356(7
=&

47^186X237089: .

537,812X208159=/
580,714X192780=/
621,797X180043=/!
879,476X127292=/!

1546980 1243,775 X 90008= /_
cller , da man anser 0-f-^=0+P> Ky/4 =sv.\/ a , hvil-

kcn likhet, under motsvarande vilkor, ai'ven eger rum for

tvcnrie satelliter omkring samma planet.
— Vidare, lat

P',p' betcckna manar, soni vid medel-af'standcna A', a' 1 <">-

ras med hastighctcrna V,v' omkring planeUriu Ptpi so.

uppkomracr

P+P'-.Q^P^A'.V*

hvaraf
A.V*

+pz=aW 2 :a.v>^ ^~. a'. v'\
f\-p

0+p\,p+p\ J'.v"2 0+^
p+p Q+p

. enligtcqv.(i)

llcl

\p±p<) a'v'* _ V
\P+P*)

K

P+P\ ^
vill siiga, om man antai-Q=N p=zn.p 1P'=M.Qochp

f

z=m\:)>

salcdcs.

N n
i d«n handelse brakena—,— f3 for sin litenUet skull ftirkastas,M m



*) Astr. Jahrb. 1826, p.* 106. — I Phil. Magaz.
1823, Oct. p. 3o8 anfores att Dunlop, en

Engelsman som mcdfoljt Major-Generalen
Brisbane till Paramatta forst aterfunnit co-

meten; men detta Iarer vara ogrundadt,
cmedan Astr. Societv i London med sin silf-

vermedalj belpnt Rumker sasom upptacka-
ren. — Ekcke har erhallit Societetens giiid-

medalj. — Astr. tfachr. N;p 53.
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All tsedati 1759 bar intet ar varit Ktrcte-

i comet-astronomien sa markrardigt som "taco-

1822. HAu.EYska conieten hade synts fyra

ganger a* rad, iniian banan ealculerades af

Halley och corrigcrades af Ci.airaut, och
bans aterkomst iySpblef den fb'rsta trium-

phen for Newtons afven tiii detta slags him-

melsfcroppar utstrackta attractions-theorie..

ENcKEska cometen hade likaledes, fast-

tin ej alltid vid successiva perihelier, blifvit

fyra ganger obscrverad, da Enckes modo-
samma berakningar tillkannagafvo, att ban
borde ater visa sig 1822. Hans igen-
finnande misslykades likval for alia astro-

nomer i Europa, men den nya vevlden
hade just nu borjat att deltaga i den gam-
las astronomiska arbeten; Rumker upp-
sokte oeh observerade cometen i Paramat-
ta nastan oafbrutet ifran den 2 till den
a3 Juni *).

Det ar
ej nog, att resultatet ha'raf.

bekraftat den alldeles forvanande noggrann*
heten i Enckes pa forhand beraknade

ephemerider; det har ytterligare foranledt,
eller rattarestadgat, en upptackt lika vig-

lig i comet-theorien sojn undervisande
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om verlds^mdens materiela tillstand,

Vi ha i det foregSende omnamnt, hum
en andring i de storande massornas frAn

ajnnat hall deducerade varden mojligen
skulle kunna till 6'fVerensstammelse sam-

manpara de sma pianeternas elemeuter

med observationernas fordringar, men att

en sadan ej
ensam vore tiih acklig vid

comet- observationernas forlikning med
theorien, foljer obestridligt af Enckes sed-

naste undersokningar **).

Vid bestammandet af periheliska tids-

momentet 1822, som sa* nara sammanloll

med det eftera't yerkligen observcrade,

hade en empiriskt funnen mot tidens

qyadrat proportionel correction redan

hlifvit anvand, hvars gillighet saledes

Jycktes ega nSgon del i calculens sannfar-

diga forutsagelse. En sadan mot tidens

qvadrat proportionel epoch-correction star

ater i forening med en mot tiden pro-^

portionel tillvaxt i medel-rorelsen , och

fianvisar derigenom sjelf pa mojligheteu,
att kunna forklaras. Anda fran Newton

jtill Laplace hafva nemligen flerc bland

de skarpsinnigaste malhematici sjsselsatt

sig med inflytelsen, som nagon i verlds-

*) Astr. Jahrb. j8i3, p. 124.— Efter Kef-

LERska Jagarna beraknad kan ej
heller for

cometen 181 1 erhallas nagon barm , som

pojaktigt intratfar med observationcrna ,

hyijket synps bevisa, att en oiurmodad kraft

afven bar jnblandat sin yerkan pa comet-

massaps rprelser?
— Se Untersuch-imgeii irber

dip Bahn des grpssen Cometen voni Jahre

181 1, von F. W. A. Argelander, Konig*-

berg 1823 pag. 76, 77.
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rymtlen till afventyfs utspridd materie

kundc astadkomma pa himmelskroppar-
nes rorelser.— Det allmanna resultatet liar

harvid blifvit, mod antagande af niimnde

materie sSsom hvilande och genom sitt

motstSnd verkande direct emot liniiira ro*

relsen i hvarje punkt af kroppens bana,
att dennas halfva stor-axel erfar en be-

standig fdrkorrtning, hvaraf medelrorel-

sen foljakteligen 6kas,samt alt excentrici-

teteu fdrminskas; men perihelii longitud
rubbas blott periodiskt af perturbationer^
sora under ett omlopp compensera sig:
noderna och inclination, eller de bada

elementerna, som cndast bestamma orbi-

tans plan, forblifva oforandrade, —• All- Etherns'

deles af denna beskafFenhet har forhaJlan-
[« |jj"

det afven varit bos EtfCKEska cometerf,

som derfdre ar den forsta bland alia be-

kanta bimmelskroppar, hvars rorelse be-

vittnat tillvarelsen af ett resisterande me-
dium i verldsrymden.

Att de lata och fasla planeterna ej

deraf oroas bor ocksa (enligt den tanka

Or.BERS forut yttrat vid forminskningen
af fixstjernornas klarhet) ingen ting bety-
da i afseende pa cometerna, hvilka inom
tusendefallt stone volumer troligen inne-
sluta tusendefallt ringare massa, sa att med-
lets motstand i synnerhet for i fra^a varan-

de comet, nastan vore a priori bevisligt.
En ej obetydiig del af bans baua Stjerna

stracker sig genom den rymd, der zodia- IIOJ£

cal-ljusets arnne forefinnes; han ar den- &«**-'

saitima midl-igenom hvilken Hkhschel den "mefen"

yrdeNov. 1795 sag en liten dubbel-stjerna *7y5 -
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af isrte till i3:dc storleken nastan alldeles

oforsvagad , och detta forrader att hans tat-

het eger ett atminstone jemforligt fdrhai-

Jande till zodiacai-ljuset och alt motstan-
det saledes

ej
kan vara belt och ballot

omarkligt *}.
— Om derfore bela don 6f-

riga verldsrymden (hvilket likval ej
iir

sannolikt) an finge .arises for sjelfva corae-

torna sasorn fullkoniligt torn och utan mot-

stand, sa ar dock don vissa existancen af dot

ofvannamnde zodiacal-ljusets nramne redan

tillrackligt, att har uttyda phenomenet af en

forkorrtad omloppstid afven som behorighe-
ten af den empiriska correctionens info-

rande. Vore ctberns vanmagt mot plane-
tenia ej nog bestyrkt af dess comparativt

>fiis|* forsvinnande titthet, sa kunde man andte-

ligen, emedan materiens fullkomliga hvi-

la ieke eger rum i naturen, iorestalla

sig, att samma orsak, som ordnat plane-
tenuis gang at en geinensam led i foga
exceutriska banor, afven salt ethernspar-
ticlar i en lika rigtad rorelse, samt att

Lada massorna pa dot viset kringlopa so-

len bredvid och obebindrade af hvaran-
dra.

S3 snart en comet visar sig, ar in-

gen ting- vanligaie, an att gcnast ofver-

*) Den 24 -Dec. 181 1 observerade afven Piazzi

genom den da synliga stora ccmetcns toe-

ken en litcn fixstjerna, som nu tycktes ega
5:te storleken, churn hon efterat endast

kunde hiinforas till den jidc elter 8:de (Astr.

Stjcrna Jalirb. 182(5 p. 252).
— Vcrkan af come tens

sc(M ge- dunstkrets pa stjernans ljus torde derfore

varit af samma beskaffenlict med den
,
som

8a" Gauss erfav.it ait var atrnospher uuderstundom
utofvar pa helioli opens sken (I.

c. p. 91.)

110m co
meten
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hopas med fiagor om comet-kropparnas
natur och om orsaken till deras svan-

sar. Vara forfaders vidskepliga fruktan

synes harvid gifvit vika for en sorgfri eller

tanklos nyfikenhet,och denna skulle jag ater

vilja forvandla till en upplysande reflexion

ofver skapelsens evigt fortfarande activitet.

Viha nemligen nyss omtalat anledningar- Comber
na , att misstanka cometernas tathet ega ettforvand-

andligt forhallande till tatheten af det osyn-
1"
^«

]iga medium, som uppfyller verldsrymden, ter?

och om sa ar, sa torde de jemval kunna an-

ses sasom ett slags skepnader afmaterien, .

hvaruti denna forst uppenbarar sig for

vara ogon under ofvergangen till bestam-

da.re kropps-former, amnade att kringforas

raedelpunkten af varfc systeme i banor,
livilka lika sakert kunna Leraknas, som
de redan, eller atminstone mera, fullkom-

nade planeternas. Af etherns motstand
forkorrtas stor-axeln i en comets eliiptiska
orbita. Skulle detta oupphorligen fort-

sattas, hvilket afven sker om
ej comet-

massan smaningom sammanpackar sig
inom en mindre volum , s& maste slutli-

gen cometen uppslukas af solen; men
tvartom, i den man han tilltoge i tathet,
Blefve medlets motstand svagare och folj-
derna deraf mindre kanbara: de horde
alldeles upphora,nar han hunnit conden-
scras till planet-fasthet och , vid den eliip-
tiska banans pa samma gang intrafFande

minimum af excentricitet, vore han der-

fore nu fardig att fa raknas till den.

utbildade planet-classen, i synnerhet om
direction af bans rorelse tillika ofverens-
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stamde med de redan hithorande verlds-

* kropparnas.

Otvifvelaktigt skall EwcKEska come-

ten, °) hvars korrta period sa ofta inter-

ior honorn till ea fornyad granskning,
framdeles lemna vigtiga om

ej afgoraiide

Encke-
ska co-

metens

upp-
tiickts-

hijtoiia

*) Han upptaoktes fo'rsta gangen, 1786 den 17
Jan., af Mechain, hvars egna beskrifning
om bans utseende ar "on ne distinguoit la

comete a la vue simple, mais son noyau
paroissoit fort lumineux dans la lunette ; il

e'toit entoure' d'une ne'bulosite' peu e'tendue,
et on y soupconnoit une le'gere appatfence
de queiie'' (Con. d. T. 1789 p. 322). An-
dra gangen uppfanns han

, 1795 den 7 Nov.,
af Miss Caroline Herschel; "it has no kind
of nucleus, and has the appearance of an
ill-defined haziness, wich is rather stron-

gest about the middle/' — Herschel sjelf

yttrade sig, att come ten var "nothing but
what may be called a collection of vapours"
(Phil. Trans. 1796 p. i32, i33).

— Tredje
gangen blefvo Bouvard i Paris, Pons i Mar-
seille och Hutu i Frankfurt a. O. honom
varse pa en och gamma dag, den 20 Oct.

i8o5. — Hutb sager "er gleicht an Grosse,
Farbe und Helligkeit dem grossen Nebel-
fleche in dcr Andromeda sehr, ausser das

er fast kreisrund und nach Nordcn hin am
Rande scharfer begrenzt ist, als iibrigens"

(Mon. Corr. i8o5, Nov. p. 5oo).
— En malt

svans af omkring ai graders langd hirer

da kunnat skonjas (Astr. Jahrb. 1822 p. 188).
—

Fjerde gangen upptacktes han iifven af

Pons, den 26 Nov. 18 19; en karna tycktes
ofta framskymta, han liknade Neb. Aqv. N:o

77 Bode, men nu mcra syntes inlet tecken

till nagon svans (I. c. p. 191)* IUimrer bar

ej omnamnt huru han sag lit vid sin femte,
eller sist observeradc, apparition.
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upplysningar i delta amne, Emedlertid
bar Lehmann (i Berlin) framstallt en ny *

idee om comet-svansarnas uppkomst.
Han antar, alt cometerna, analogt Forkla-

med de ofriga massorna i vSrt solsysteme,™^? °£
ega en rotations-rorelse omkring sina ax- met-

lar, och att denna kan hos somliga vara***"*!:!

sfidan som planeternas , eller alldeleskomstaf

oberoende af omloppstiderna, och hos1,,iHMAKW

andra Ster af sarama art som satelliter-

nas, der revolutions och rotations perio-
derna aro lika Mnga. I forra fallet skul-

]e cornet- karnan komma att successivt

vanda alia delar af sin yta mot so-

len, och particlarna af den i sin ord-

ning franvanda sidans atrnospher foljakte-

ligen motarhetas i strafvandet, att mera
an pA nagot annat stalle forsoka hoja sig

till form af svans, emedan de sjelfva
mltste atlyda karnans rotations-rorelse

sarnt derigenom bestandigt ombyta lage
relativt till solen. I sednare fallet blir

tillstandet annorlunda, ty da" vander co-

meten oupphorligen samma sida och sam-
ma delar af atmospheren mot solen och
den andra sidan med sin atrnospher ifran

henne. Hvarje particel af comet-atmos-

pheren vidkannes i allmanhet inflytelsen
af de fyi a accelererande krafterna i :o ex-

pansiv-kraften 2:0 gravitation mot solen

3:o gravitation mot karnan och 4 :o gra-
vitation mot alia de andra almosphers-
particlarna, hvilken sistnamnde likval iir sit

obetydlig, alt den
ej har fortjenar nagot

afseende; men for de tre ofriga maste

man undersoka resullatet af deras samfalda
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verkan i direction af afstancls-radien, som
sammanbinder solens medelpunkt med
jkarnans tyngd-punkt.

Hiirvid ar tydligt, att sa lahge af-

standet mellan karnans tyngdpunkt och
en particel af den vidstrakta atmospheren
far anses sasom oandiigt litet mot den
forras afstand fran solen, sa kan skilna-

den i solens attraction pa dem bada ej
annu rubba den radande jemvigten mel-
lan expansiv-kraften och atmosphers-par-
ticelns e^en gravitation mot sjelfva kar-

lian, hvarken pa den mot eller fran so-

len vanda sidan; —-• men nar cometen
nalkats solen sanara,att de nyssnamnde
afstandena erna ett andligt forhallande

till hvarandra, borjar expansiv-kraften se-

gra ofver particelns tyngd, jemvigten sto-

res i atmospheren, som uttanjes efter af-

stands-radiens direction med en tilltagan*
de hastighet, fororsakad af de en gang i

rorelse satta particlarnas benagenhet att

framharda i sin fart, ytterligare paskyn-
dad genom deras aftagande gravitation
mot comet-karnan och cxpansiv-kraftens
oafbrutna verksamhet, tills denna sednare

genom medlets forminskade tathet sma-

ningom forlamats, sa att dess styrka slut-

ligen kan ofvervaldigas af particlarnas
successivt atervunna tyngd, nar cometen
Iiunnit nog langt forbi perihelium och
afstandena fran solen a nyo okats, hvar-

efter atmospheren begynner mer och mer

hopdragas till sina forra gransor.
Under cometens rorelse genom den

periheiiska delen af bans bana kunde sa-
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ledcs atmosphercm uppblossa i svans-form,
sa val pa den mot som fran solen vanda

sidan, men ei farenheten liar hittills inly-

gat, att delta endast sker pa den fran-

vanda, och orsaken dertill later pa fol-

jande salt iorklara sig.
—-

Enligt hvad
Laplace bevist ora var egen mane, ma*-

ste afven hos en comet, som under clt

fullbordadt omlopp en gang vridits om-

kring sin axel, eller som alltid vander
samma sida at solen, karnans tyngdpunkt
vara belagen mellan bennes geometriska

medelpunkt och solen. Haraf blir atmos-

phers-particelns ofvan omniimnda gravi-
tations forminskning mot comet-karnan
vida mindre pa den sidan som vandes
mot' an pa den som vandes Iran solen,
och i samma man svansen pa\ sol-siclan

sa korrt att den, vid tyngd-pimktens an-

tagande, belt niira karnans yta, kan er-

halla det vanliga utseendet at" ett omsvepfc
tocken, oaktadt den pa andra sidan ut-

sValler till langden af millioner mil, med
synlig concav krokning mot det ballet

hvarifran cometen kommer, emedan de

aflagsnare svans-particlarna ej roras med
den foregaende damans skyndsammare
vinkel-hastighet omkring solen. *).

Sadant ar hufvudsakiiga resultatet af
Lehmanns asigter.

-— Om ej alia speciela

phenomener derigenom blifvit forklarade

(till ex. comet-svansarnas delning i tit-

skilliga grenar; den i dem nagon gang
observerade stralskjutningen *?j m, m.) sa

*) Astr. Jahrb. 1826. p. jGj,
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ma man besinna, att cofneternn sannolikf

framvisa det larorika skadcspelet af en
rastlos verksamhet eller inbordes strid inom
alia enskildta krafter, som kunna tiller-

lamias materien, och som friare maste yt-
tra sig, da ingen bland dem annu hun-
nit kufvas af en annans ofvermagt under
de Fdrsta perioderna af element-massans

sammandragning till fullvaxta verldsklot.*—«

Hvem kanner och kan berakna alia de
olikartade krafter, som blott i var atmos-

phers, mot hela verldsrymdens sa ofant-

ligt inskrankta, verkstad mojligen behof-

vas, for.att hopsamla och rensa dunster-

na, innan gravitation andtligen ensam far

gjuta de' utarbetade bestandsdelarna i sin

runda form och sasom regndroppar eller

hagel nedfalla dem till jorden ?~ Om co-

meterna pa sarama satt aro verldsrym*
dens chaotiska conglobationer, i otalig

xnangd, afven med de mest skiljaktiga
storleks-dimensioner och i alia tankbara

rigtningar svafvande- mellan planeterna

omkring solen , sasom brannpunkt for al-

ias banor, samt harvid tillika oroade af

ett materiel t motstand; sa kunde val un-
derstundom handa, att nagon inleddes

inom jordens perturberande omrade; der

ofvervaldigades och nedstortade genom
var atmospher; i dennas tjockare medium
afnotte eller hopprassade sin egen tunna

dunstkrets, da den lilla a*terstaende blot-

tade karnan med fallels oandligt okade

hastighet genom friction uppglodgades till

en gnistrande eldkula och vid de (sasom
man redan upptackt i bergcristallers iha-
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figheter) instangda va'tslornas eller gas-
arternas valdsamma ulvidgning slutligen

sondersprangdes och kringspridde sa" kal-

Jade metheor- stenar : de sista underba-
ra lcmningarna Iran en misslyckad plane- lhĉ

p
°^,

tarisk skapelse , hvilka dock alltid mSste mc-

ega en nara besliigtad natur, sasom inte-
stenar,

grerande delar af den likartade central-

formation hos alia tillamnade nya verlds-

kroppar?
Olbers och Schumacher hafva lemnat ^y Co-

en fullstandig forteckning ofver alia berak- «»et-ca-

nade comet- banor till slutet at 1822. "). Olbeks

Deras antal ar iq5 och borjar med
°^
h

3r 240. Niir man for JN
T
:o 11 och 18 macher.

rattar sig efter Burckhardt och Olbers,
liar rorelsens led varit direct hos 67 co-

meter och retrograd hos 58.

Hvem som forst upptackte comcten, som
syntes i slutet af forra arct och i borjan af

det innevarande, ar
ej

annu med sakerhet

bekant. *°). Banans elemeivter lara tidigast
blifvit beraknade af Hansen, men innan
de fran alia samlade observationer veder-

borligen corFigerats, m& endast namnas,att

*) Astronomische Abhandkmgen , heratisgege-
ben von IL G, vSchumacher, Erstes Heft,
Altona 1823. — Man igenfinner har tvenne
Svenska namn; Prospebins vid comet-num-
rorna 70,71,73,77,95 och Hjorters vid 57.

**} I Frank rike sags han forsta gangen den
28 Dec. af Breaute vid Dieppe och af Per-
juer i Dunkerque (Annates de Chinrie et

de Physique 1823 Dec.) I Tyskland upp-
tacktes han af v. Eiela den 3o Dec. (Astr.
Nachr. N:o 49).
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cometens rorelse var rctrograd och att han

genoragiek sitt pcrihelium melian Mercu-

rius och Solen den 9 Doc. 1823. <—• Man-
sken ocli mulen himmel, men foiuaiiiH-

gast brist pa tjenligt instrument, hmdra-
de att har uppsoka honom fdrr an nattcn

mellan den 24 och 25 Jan.; den 26 ob~

serverades hans meridian-passage, hvar-

vid man knappast fick anvaiida nagon

upplysning pa harcn i transit tubcn; se-

dan Lief ater mulet till clen 2 Febr. och

nu syntes han ganska matt i tub, men
Come- alldeles ej med blotta dgonen. -— Etfc

tc

^*f*
3

markvardigt phenomen, som Oi.bers foist

tvenneblef varse den 23 Jan., ytterligare s%
3vausar.jen 2^ QCj1 som tjcJ^tes vara forsyunnet

den 28, da en ej
fullfc dunstfri bimmel

a nyo tillat cometens betraktande, var,

att han pa sidan at solen ocksa cgde en

svans, svagare i cometens granskap, men
sedan tydligare samt till hela sin utstrack-

ning langre an den vanliga pa fransi-

dan. *).
—• Antager man nu en rotation

hos comet-karnan, sadan som planeter-

nas, sa kunde detta aldrig tillforene ob-

serverade phenomen ld'rklaras enligt Leh-

manns ofvan franistallda hypothes, som der-

igenom torde vinna mera fortroende och

just vore i rattan tid unpgifVen.

I
Hvad

*) Astr. IVachr. N.'o 49*
— Saroma annmala-

svans obscrverade afven Harding, Halla-
schka och v. Biela. Waktmiistarcn Krand-
berg har pa observatorium pastod sig med
blotta O'gonen dertill se en liknclse oin mor-

gonen den 25, ehuru jag, som muste nyttja

Jul), ej derom kunde med visshet ofvertygas.
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Hvad som hittills blifvit kunnigt om
de sednaste arbetena rorande fixstjernor-

na, pianeterna och oometerna in nu an-*

ford 1 9 och sSledes
folja

i ordningcn ma-
nen och jordcn.

Sedan Newton endast pa ett svnthe-

tiskt satt beiiandlat perturbationerna i

liimmelskropparnas rorelser ; voro Euler,
Clairaut och dAlembert de forste, som
dertill applicerade anaJysen, och det ar

markvardigt, att alia lie funno theoriens

resultat stridande mot obsei vatioiierna. -—

Euler som (den 27 Jul. 1 747) blifvit Probie

Secrete rare i Franska Vetenskaps Acade-
t

™
m

mien, hade i en der prisbclonad afhand- corpo-

ling (174^) uppgifvit differen tial-eqvatio.
lum#

ner for rore 1sen hos Irenne kroppar, hvil-

ka eiter NEWTONska lageu all r altera hvar-

andra; men da ban tiilampade sin analys

p& Saturnus, sasom periurhcrad af Ju-

piter, yppades en betydlig inegalitet, be-

roeiide at* orbitans excentricilct, som lik«*

val erholl ett olika tecken mot hvad obser-

vatioiierna fordradejoeh i anledning deraf

ansSg ban NEWTONska attraction sasoru
i detta fail otillracklig.

— Clairaxjt och
d'Aeembert meddelade (1747)" sedan Eu-
eers afhandljng inkommit, sina solutio-

ner af det namnkunniga problema trium

corporum, hvilket de anvandt p5 ma-
nen. Olikheten i deras methodcr, sa

val sins emellan som med Eeeebs, bevitt-

nar att hvar och en for sig pa samma
gang upplost problemet, men de forsta

approximationerna hos bada inslamde der-

K. V, A, Jrsb. x8a3. 22
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uti* att rorclscn af m5n-banans perigeum
endast bfef halften mot hvad den enligt
observationerna borde vara. Clairaut
trodde derfore, att till NEWTONska lagen
maste laggas en ny terra, hvars varde
minskades i ett storre forhallande an de
forkorrtade afstandenas qvadrater, och sora

blefve markbar for manen ehuru ej for

planeterna;
— en ide'e, hvilken lifligt be-

striddes af Buffon, sora genora metaphy-
siska skal sokte bevisa, att den allrnanna

gravitation blott med en term kunde ut-

trjckas. D& Clairaut emedlertid ville

bestamrna hvad han ansett bora tillaggas,
faun ban, att den andra approximation
i det narmaste gaf den brislande halften

af perigei rorelse; hvilket afven bestyrkts
af sednare undersokningar, der man slut-

ligen hunnit sa langt, att ma1

nans ine-

galiteter samteligen bringats till atlydnad
af den enda allrnanna gravitations prin-
cipen, ensamt tillracklig for construction

af man-tabeller , lika noggranna sora de,
hvilka aro harledda fran observationerna
i forening med theorien. °).

Jupiters och Saturni theorie blef af

Laplace & nyo framstalld i en memoire
till Vet. Acad, i Paris (den 10 Maj. 1786)
hvaruti Eulers misstag rattades och hos

termerna, sora bero af excentriciteternas

andra och tredje digniteter, upptacktes

*) Damoiseaus enligt denna princip beraknade
formler for manans longitud, latitud och

parallax finnas inforda i Conn, dcs terns

iS*4, p. 343.
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orsaken till de betydligaste inegaliteterna
i b5da planeternas rorelse, i synnerhet
till den stora, hvars period omftiltar na-

ra 900 ar, och som lorklarar observatio-

nernas sallsamma anomalier s&, att De-
lamres och sednast Bouvards i grund af

de erhSllna formlerna utraknade tabeller

for Jupiter och Saturnus passa med alia

b&de aldre och nyare observationer s&

nara, soin dessas egen precision medgif-
Ver. — Laplace* sorn dessu'ora uppda-
gat den ratta analytiska expression p£
planeternas Secular-rorelse, iann den under
sin utveckling biifva idenliskt lika med
noil, hvaraf foljde (citminslone om baiior-

nas excentriciteters och inclinationers fjer-
de digniteter samt qvadraterna p5 de pertur-
berande massorna ej medtagas) att planeter-
nas medel-rorelser och niedel«afst5nd frSn

solen aro oforanderliga; alldeles detsamma
som Lagrange p§ ett annat satt utronte.

Endast titg&ende fr3n gravitations

principen sSsom allmant gallande, synas
derfore analysens resultater blifva sa myc-
ket sannfardigare, som ilera termer i dess

approximerande serier bibehAllas och som
mankan forsakra sig om de ofrigas samman-

tagna litenhet* Men krafterna, som per-
turbera den elliptiska rorelsen inbian-

da i rakningen, utanfore de periodiska
tecknena sinus och cosinusj tiden under
formen af dermed indefiuit vaxande cir-

kelbSgar, hvarigenom uttrycket pk de
seculara inegaliteterna blir i langden fel-

aktigt; och de medel man uttankt till

undvikande af denna olagenbet utgora,
anda fr£n Clairauts forsta forsok, en af
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de intressantaste delarne i den theorcti-

ska astronomien. Genom den sa balla-

de variation af aibitriira elementer har
andamalet med mer ellcr mindre fram-

gang kunnat uppnas; — att for numer-
calculens beqvamlighet ytterligare utarbe-

ta formkrna och derjemte utvidga deras

omfattning ar det vigtiga problem, som

sysselsatter narvarande tids djupsinnigaste

analyster.
Incgali- Hit horer en afhandling om varia-

/nSn- 'ion af den elliptiska rorelsens elementer
jians ro- ch om manens inegaliteter af langa pe-
re ser'

rioder af Laplace, hvarvid samma yttran-
de ma lampas pa den alderstigne forfat-

taren sjelf som ban der fallt om La*
grange, *que l'age n'avait affaibli son ge*
nie". — Da nagon fullstandigare redovis-

ning af delta supplement till me'ehanique
celeste ej har kan meddelas, far man blotfc

na'mna de sarskildta hufvud-titlarna i dess

innehail:

1:0. Om variation af den elliptiska rorel-

sens elementer.

2:0. Om man-inegaliteten , bvars argument
ar dubbla vinkel-afstandet mellan
orbitans perigeum och nod. — Den
blir z=+ o"82.si?iQagt-2ct); fran ob-

servationerna bar Burckhardt funnit

den b H- 1 ,90. sin(2gt-ict).

3:o. Om inegaliteten, som beror af vin-

kel-afstandet mellan solens och ma-
nens perigeer.

— Den blir i"33,sm

Qa>—-x') 9 eller foga olik o"8. sin

(a—-&>'), sasom Burckhardt af ob~

servationerna erhallit.

..
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4:0. Om inegaliteterna, som hattora af

jordens af'plattning.
5:o. Om inegaliteten af lang period, som

Leror af skilnaden i jordens bada

bemispherer.
—» Den £r <o"i**).

Burg liar fortsatt sina bemodanden bams
att forbattra man-tabellerna **),och Wis-

*£**
tuewski sokt den BuRCKHARDTska man-radi- Bprck-

ens correction fVan pa sarskildta orter ob- **™*J
serverade occultationer af Aldebaran den ra<nc.

10 Aug. 1792, den 18 Sept 1810 och
den 22 Oct. 181 2, hvarvid ban antagit

jord-afplattningen ~p* Med uteslutan-

de af resuitatet 1810, som befanns min-
dre lampligt, erholls

den ioAug. i r
]C)2..dszzo"^\o'i'

—0,0824.^21
22 Oct. i8i2..flfe = 0,4886-

—o,ix5i.<fc
s'k att,om dn eller correction pa* man-pa-
rallaxen antages = o, blir i mcdel-tai

ds~o"4$> bvarmed itiSri-radieri borokas,
da den beraknas ur BuacKHARDTska ta-

bellerna. ***).

*) Jemf. Conn. d. Teras 1824, p. 274
—

307.
**) Astr. Jahrb. 1826, p. 206; Astr.Nachr. N:o %i.

***) Mem. de FAcad. des Sciences de Sf. Peters-

bourg, Tome VIII, p. 125.— Med afplattnin-

gen ^fj liar jag beraknat d (£ a 8 den 18

Sept. 1810 fran observationerna i Stockholm,
Paris, Kopenhamn, Berlin och Seeberg (Vet.
Acad. Handl. i8i5) och funnit den apparenta
man-radien j5'i3"i5 vid im. och i5'i4"85
vid em. i Paris samt correction =— o"57.
Om BuRCKiuBDTska tabellerna radfragats,
sa hade deremot man-radien, enligt Wis-
viewskis calcul, bordt blifva i5'i2"45 och

i5'i4" I 3;foljakteligcn*& = 4-o"i4afocculta-
tions-observatioiRina pa nyssnamade Mullen,
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NymSn- Lohrmawi (i Dresden) ar sysselsaU
C

iLoHR-

a
me(i utgifvandet af en mancbarta i 25

mark, blad, hvartdera 7 J turn i qvadrat, d*
m&nskifvan fa"r 36 Pariser-tum i diame-*

ter;—• bela verket lofvas fardigt om 3

eiler 4 ar %
Solens Det ar bezant, att p& samma satt,
och som solen och m3nen Astadkomma ebb

Terkan ocn Aod i jordens baf, uppvacka de af-

. p& ven i bennes atmospber dylika oscillatio-

*tmo«' ner, nien dessa, redan obetydliga i sig
pher, sjelfva, blifva annu svSrare att utforska

under den lattrorliga atmospherens be-

standiga svallning ocb skakande af oregel-
bundna vindar och fran fremmande ha"11

jemt fororsakade stora variationer i ba-

rometern, som ar det enda instrument

man barvid eger att radfraga, Vid

eqvator, der namnde bogdvexlingar i vkr

luftkrets aro stdrst, vore det alltsa tjenli-*

gast att efterspana dem genora noggranna
baromeleranteckningar; likval har Laplace

(som vid de i fraga varande atmospberiska
oscilJationerna misstankte mojHgbeten af

nSgra tillfaliiga eller locala omstandighe-
ters constanta medverkan af samma art

med dem, bvilka i vissa hamnar synas

bidraga till en markbarare forokning i

tidvattnets bogd) **) iorsokt,om observa-*

For den 18 Sept, 18 10 nyttjade Wisniew-.

ski observationerna i Paris (bade pa Obs.

Royal och Obs. de I'Kcole militO Gottingen,

Mirepoix, Marseille och Altpna, hvaraf blef

ds= — i"o3.

*) Astr. Jahrb. 1826, p. a5o.

*•) Zeitschr. fiir Astr. 1816, p. 197—208,
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tioneraa i Paris kunde yppa solens och
manens periodiska inflytelse p& jordens
atmospher derstades.

D& till detta andam£l begagnades475s
qbservationer, anstallda kl. g f. m. f raid-

dagstiden och kl. 3 e. m, p& alia de dagar,
niir syzygier och qvadraturer intraffat,

saint dagen nast fore och de b&da dagar-
ne nast efter dessa phaser, utgorande
tillsammans i584 dagar frSn den i Oct.
18 1 5 till den i Oct. i823; fann ban, att

bela fdrandringen, som atmospherens hogd
undergSr genom m§nens Stgard, svarar i

Paris mot ygdels millimeter eller blott

fe Svensk linie pa baroraeter-scalan och
att tiden for dess maximum a'r 3^- timme

eftermiddagen da en syzygie infaller.

Till det minsta erfordras dock 4oooo
observationer, innan en antaglig visshet kan
ernas i detta slags uppgifter, enligt hvad
Laplace utrdnt genom sin probabilitets
theorie, St hvars granskning de annars

vanligen forhastade svaren p& metheoro-

loglens kinkiga fragor derfdre alltid bor-
de dfverlemnas. Atmospherens hojning
af manens effect ar atminstone dubbelt s&

stor, som af solens; den fdrras period ar ett

halft mandygn , men emedan den sednares

blott ar ett halft jovddygn (eller, som det kal-

las , ett halft soldygn) sa inblandas den i

barometerns dagliga variation, som pa ob-

servatorium i Paris stiger till o,8 millim.

(=0,27 linie) med sitt maximum kl. 9
f. m. och minimum kl. 3 e. m. c

).

*) Annales de Chimic ct de Physique i8a3,
Nov. p. 280.
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Eliuru roetheorologiska undcrsoknin-

gar ej egenteligen tilUiora astronomien, har

jag dock
ej

bordt forbiga den nu anfor«

da, sasom visande hogre calculens oura-

barlighet i amnen»der kanske mangen ej

;,goi
skulle anat dess anvandande.."—» Af sam~

Formel raa skiil forLjenar afven atfc har omnam-r
for at- llas Professor Hallstroms. i Abo Disserta-
mosphe- ... y . .

reus tio de term/no atmosptierce terrestns m-
9U°s™ns va/ij utgifven 1823, der alia observation

Hall- ner pa snogransens hogd aro fullstandigast
*™'6M -

Iiopsokla till ett antal af 5s och, da i3

derihland blifvit uteslutna sasom minsS

palitliga, frau de ofriga 39 dedticerats,
mcd tillhjeip af minsta-qvadraUmethoden,
nedanstaende formel for berakningen af

enogransens hogd A % nar stallets latitud

Z a r bekant:
Azz 246*2,4-h293.si>?Z-*~25o 1 ,8.sin*L i toisesj

som ofversatt i Svenskt liingde-matt gei?A zz 161 65 -f- i923.jt:72Z~ 164 7&*sin*L i lot,

Haraf syncs foJja, att afsfcandet vore i665
fot mellan atmospherens. snograns ocli

hafs-ytan vid sjelfva polen, der bada lik—

val bora sammanfaila, eniigt den allman-
nast radande meningen, som dock snara-

re grundar sig pa blotta gissningar an pa
Hagra verkliga bevis. Medgifver man
ej, alt nog giltiga biomstandigheter kmi-*

na i polens region rattfardiga eit undan-

tag, sa ar i delta fall formelns uppgift

gynsam for dem, som pastS, att polar-
hafvet ar alldeles isiVitt under soramar-
tiden.

Metheorologien omfattar en sarskild

class af naturens mest svarlosla men for
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det allma'nna Ufvet tillika intressantaste

physico-chemiska problemer, och derfore

liar ocksa bred vid den astronomiska Soci-

eteten i London, ett sarskildt samfund,
under namn af The Meteorological Society Metheo*

of London, bildat sig den 1 5 Oct. 1 8^3 , °)£^g£
samma Sr, som en van naturforskareinrattadl

iaotn Svenska Vetenskaps Academien ord- 1

^f"
nade och jemforde hela forr&det af Aca-

demiens,hittills blolt skaplaggda, metheo-

rologiska observations-serier med utland-

ska och forntida historiska anteckningar f*r™T
till upplysande inductioner 'om climater- rSriig-

nes rflrlighet"
c
*),hvars fullkomliga utre- tet '

dande just matte vara hufvud-afsigten
med den nya societetens stiftelse.

I forra a" rets berattelse ***) upptogs en
del af de nyare pendel-forsoken som till be-

stammande af jordfigur.en blifvit anstall-

da och dessas antal far nu okas genom
foljande :

•j Phil. Magaz. i8a3, Oct. p. 3o5.

**) Taj vid Praesidii nedlaggande i Kongl. Vet.

Acad, af Frih. Ehbenheim, tryckt 1824.

***) Vid de der meddelade pendel-forsoken af
Sabine bor fornamJigast anmaikas, att upp-
gifterna pa jord-afplattningen f som erhallits

fran jemforelserna London-Hare och Brassa-

Hare, blifvit forvex lade, sa att pa forra

stallet bqr lasas . och pa det sednare

,
— Denna rattelse grundar sig pa Sa-.

»ibes cgen utforiiga redovisning i Conn, des.

Terns i8a5, p. 265~3oi»

.
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Experimenter med en invariabel pen del, af
Basil Hall och FJenry Forster *).

_ . _ Obscrvat. st&llen Latitud Loneitud
*«**-„ Abingdon
exper.pr
Abing-
don, S
Bias

?«.pa
Atin 8don * *

-.* ••3a'i9"»-l 9°°3o't/.

bing- San Bias de Calif, 21.30.24 ri.Vib5. i5v.

^
S
d
a

c

n
Rio de Janeiro 22.52.22

*.) 4?. i5v.
Vim f _ o 7 » 7 • • Z

Califor- al; 1 n Sec. Pendelns lungd
nia, Rio

A.uiiibuAm • • •

39,01717 inches pa SHccKB0BGD»scaIa

K^SanBlasdeCal,
£

a

h
lt
? Rio de Janerio,

ro,
1

Berlin.

39*03776
39,o388i

39,04381

39,04368
Jord-afpU

^ ii' i (Katem Exp. i England \—
Exp. i Abingdon) 284,98

jemiorclc medjSABWM pi Mellville.-JL_

\ 292,14

Exp. pa San Bias mcd Katers |JL3attre

Exp. i England j

3lf5
an

Exp. i Rio de Jan. med Katers |~--»a™™
Exp. i England 1 «

5n

l3^denna

Experimenter med en invariabel pendel, af
Brisbane och Duwlop i Paramatta **).

Secuiid-pendelns lS"g«J{2»™" ; JJgfR
enhS l

>„_ _ „ , _^ iBrisbakes

Jord-afpl. fr. Katers Exp.l a95,84

i London med . • . .

J
Donlops . —V-

ilSSANES

; , . Katers exp. pa UnstJ 303,95

med ..,.•«- IDostlops ,

K

v 3oi,og

Param.Lat.=33° 48'43"5.,Loug.= i 5 1 °o'5"o\

*) Phil. Magaz. 1823, Nov. p. 393 och Edinb. Phil.

Jour. N:o XIX, p. 91 ; bada utdrag ur Phil.Trans.

1823, P. 2, som ej annu hitkommit. — I £.d. Jour.

Mr latituden for Rio de Janeiro uppgifven=22°55 aa

och longtituden tss/iZ . _
**) Phil. Magaz. i8a3, Dec p. 467, fran PhiLTrans.

i8a3. — Utan att Banana hvilka som aoctallc e*pe-
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Sistledne 5r gjordes afven pendel-

experimenter pa*
Observatorium i Berlin,

men deroin kan jag ej annu lemna na-

gon narmai e underrattelse °).

Struve bar under sommarm&naderna RysU
1822 och 1823 arbetat vid triangelpunk-S

ra
.

dm
*J"

tenia 1 del Kyska gradmatnmgs-natet med Univer-

elt Universal-instrument af Reichenbach "^jj,& Ertei.. — Den utforliga granskning'
r

tet#

ban till en borjan meddelat i afseende

pA instrutnenlets tjenlighet till horizontal-

vinklars afmatande och lampligaste me-
thoden att i sadant a'ndam&l anvanda det,

ar af hogsta vigt lor hvar och en, sorb

kan komma i tillfalle att begagna denna
skona REicHENBACHska uppfinning. °°).

rimenterna, har Rumk.ee i ett bref till Bode upp-
gifvit, att samma Katers pcndel, som i London
gjorde 86090,57 svangningar, fullbordade i Paramat-
ta 86023,57 i vacuum och vid hafsytan; men i ctt

annat, att svangningarnas antal i Paramatta var

86021,734 da dct i London under ett medel-jol-

dygn, i luftomt rum, vid hafsytan och 6o° Farb.

befunnits = 86090,372. (Astr. Jabrb. 1826 p. 109,

ai3> Af Edinb. Phil. Jour. N:o XIX p. 181, in-

hcmtas, att pondeln i vacuum, vid hafsytan och 6o°
Fahr. gjort 86090,7 svangningar i London vid
latit, 5i°3i.8

//
4, men i Paramatta 86021,69 enligt

Brisbanes och 86022,21 enligt Donlops observationer.

*) Astr. Jahrb. 1826,

**) Man kan genast fa ctt begrepp cm instrumenteU
fortrSffliga egenskap af Struves yttrande: So wie
ohne Zwcifel dcr Meridiankreis Reichenbachs der
Idee und der Ausfuhrung nach das vollkommenste
Blcridian-instrument ist, welches die Geschichte
der Astronomic aufzuwcisen hat, so mogte ich un-
tcr den tragbaren Winkelmessern, die der Geoda-
sie bestimt sind, in beiden Rticksichten das Univer-
sal-instrument desselben grossen Kiinstlcrs obenan
stellen. Nach der Idee des Erfinders misst die-
ses instrument sowohl Horizontal-als Vertical-win-
kei durch Wiederholung, und ist zugleich ein Passa-

geninstrument , woraus folgt,dass es sich ganz vor-

ziiglich fur die Bestimmung des Azimuths eines ter-
restrischen Objects durch den Polai stern ciguct.—«

Astr. Nachr, N:o 47-2
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Gradm. Gauss har ej heller lninnit sliUa sin

^^/•gradmatiiing. Emedlertid upptagas har

trarefra-bans hittills erhallna resultater rorande
ction. terrestra refraction, som han kallar skil-

naden i ljusstralens rigtningar vid dess

h&da andepunkter, da deremot Delambre
och atskilliga astronomer denned mena
tlott haifva denna skiJnad. Tabellens
columner innefatta, terrestra bagen mel-
Ian andepunkterna; observerade refrac-

tion; och refractions constan ten for hvar-

je sarskildt gang, eller det motsvarande
talet i andra columnen divideradt med
det forsta.

$1K
^6^
2282,7
2235,3

i96l »7
ic)5o,4

1 597,2
x5293
1409,5

1372,5
i3i6,8

1291,1
1232,5
x 188,9
1168,0
11 39,9

9583
910,0

884,0
770,1

738,9
691,7
538,6

iil
t0

363,o

343,9
2o3,6
i6a,3

"33*33,5

+ 345"a
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Da alia observatlonerna votera , med afseen-

depa" liniernas langd, fas harafden terre-

stra refractions*cons£anlen=rr4^r:o,i3o6
33233,u

och (less halftz: o,o653, hvars medelviir-

de Delambre ntsatter = 0,07876 (pz?i i bans

formler). Tabellen visar tillika att ano-

malierna aro vid stub afstand inycket be-

tydligare an vid stora; dessutom fann Ga-
uss refraction vanligen negativ under som-
martidens solskens-dagar, sa ofta ljuset

framgick nara jordytan ofver flacka fait,

fore eller straxt efter middagen, da luf-

tens starka undulerande afven alltid ar

hinderligt for skarpa observationer. c
_).

Engelska Regeringen bar bifallit Bris- **y

banes forslag om en gradmatning i Nja
gr^™a

*

Holland, och man arbetar redan pa ze-Holland.

nithsectorn som dervid skall begagnas ?'*)•

Var Svenska stora triangelma tiling
Srensla

maste under arbets-mAnaderna sistiedne^tma"
ar utforas genom skarg§rden mellan Stock- gen*

holm och Eakarna vid Arbolma och So-

derarm; till ringa batnad forKongh Falt-

matnings Brigadens eget chart-verk, men.
af sa* mycket storre intrcsse i astronomiskt

hanseende, om de bada slut-signalerna
blefve ofver Aland sammanbundna med
nagon triangel-svite fran observatorium i

Abo, som detta da kunde genom terre-

stra matningar connecteras med observa-
torierna i Stockholm, Upsala, Land och

Kopcnhamn.

*) Asttv Jahrb. i8a6, p. 90.

^ Astr. Nachr. N:o 53.
**
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Betraffande andtligen Geodesiens of*

riga hufvudsakliga operationer: hogds-be*

stamning af jordklotets parliela ojemnhe*
ter och determination af orters latituder

och longituder; har jag i mina forra ars*

berattelser redan utfbriigare omnamnt de;

enkla methoderna merl barometern, med

>olstjernans fcenithafsUind vid alia tiravin.

;lar, sarat med observationer p& nianens

och i eller orakring dess parallel narbe*

lagna stjernors meridian-passager.
*—• S5*

som ytterligare upplysningar i dessa am*
nen f&r nu tillaggas:

Hag4- i: Att Littrow nyligen utgifvit eii

SedX^iten bok om hogdrnatningar med haro*
tometcr. metem *), som uppfyller sitt andamaij

E

*) Uber Hohenmessungen durch Barometer, v. J.

J.LitTRow,Wien 1823, 38 sidor i qvartforraat*
Torrjcelli hade uppfunnit barome-

tern 1643 och fern ar derefter foil redan

Pascal pa den lyckliga ide'en, att anvanda

detta instrument till hogdrnatningar. Hal-
ley var dock den forsla sora, ar i685, ge-
nom sina egna experimenter grundlade theo-^

rien for de hithorande observationernas be-

rakning; men annu saknades de af luftens

och qvicksilfverts ombytliga temperaturer for-

orsakade correctionerna, bvilka af Deluc in-

fordes 1772. Sluteligen forenade sig La-

place med Ramohd till ett sorgfalligt bestam-

mande af formelns numer-coefficienter samt

tillade de kada correctionerna, sora bero af

tyngdens forandring genom olikbet i obser-

vations-stallets latitud och afstand fran jor-

dens medelpunkt. I ett sa fullkomnadt skick

fortjenar derfore den barometriska hogd-

nuitnings-methoden storsta uppmarksamhet,
heist kunskapen om orternas hogder ofver

hvarandra, eller ofver hafs-ytao, ar for ett
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att med ernSendc af den storsta noggrann-

lands beskrifning ofta lila nodvandig, som
kannedomen om deras relativa lagen i norr och
soder och i dster och vester. — Flere for-

fattare hafva afven construerat tabeller till

lattnad vid berakningarna. Ibland alia sada-

tia anses Gausses vara de basta; de finnas i

Astr. Jahrb. 1818 p. 170, i Schumachers

Sammlung von Hiilfstafeln i:a Haftet, och
forklarade samt utvidgade uti Migazin for

Naturvidenskaberne 2:a Haftet 1823. Deli

enda olagenheten ar, att man derjemte all-

tid roaste ega till hands logarithmiska tabel-

ler och vara van vid dessas begagnande, hvil-

ket LitTRow deremot undvikit i sina tabel-

ler (aftryckta vid slutet af arsberattelsen)
som grunda sig pa en passande transforma-
tion af den noggranna formcln

£T=9436>96(5.(x -f. 0,00284.005 ap>{ 1 -f o,ooa5. (**+«)}
tr

hvarest den observerade barometer.hogden i

Pariser-tum, luftens och qvicksilfverts ternpe-
raturer pa Reaumurska thermometern beteck-
nas med b, t, Q vid ofre och med b\l*# vid
nedre station; H ar skilnaden racllan statio-

nernas hogder, uttryckt i toiser, och © ar
latituden (medium af hada stationernas lati-

tuder). — Antages neinligen

^=9436>966.1og

2^. ^=9436.966. log^^?,b
A *+*
5 =~7- • &= °>943 4- 0,0096.5 , dss 0,00284. cos 20,

100 100
sS kan ofvanstaende formel omandras till

#s3C-f d.C;

A9 A* sokas med argumenterna b,b' i Tab. 1,

och d gifves ur Tab. 2 , hvars argument ar
p.— Vore observationer blott pa en station
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het i resultatet forena det pa en gang kit-

taste

anstalldo ,
sa erhalles dennes hogd ofver hafs*

ytan =

IOO

nar man antar £'=g'=53-{-£~ib t men i

detta fall behofves ett stone antal, vid sar-

skildta tider repeterade ,
observationer for att

erna elt palitligare resultat.

JSxemp. i. b t=z 19,725 £'=26,375 0= 58°2o'

0a- io,5 8'=» +3,5
*

4
5=-~2>5

^=o,943-f0,009(5.5=0,919
5.. 19,7*.. i4*>5,a9i //. s6,3 . . .

28i,o3o-|

(o,2075;a5a
— 5, 187 (o,i555). 75=3

— 11,662 lT«b. I.

^a 1460,084 ^= 269,368^

—
. 5 -_ 36,5o2 ^5^^.6,734

100 100

B.$=a— 9,649 B&sa -}- 3,2i6

"14^3,933 265,85o— 265,85o

Ct=s 1 148,083" 58°..— 0,00 1 245^
d.Ca— 1,464 (t,5o).2o*.»— 3oJ.Xab.IL

£=:— 0,00127;)./1 146,619 toiscs d>,

Excmp. a. 5k 27,172 53 $=»+ 7>3
'

it=»4-i5 3 +«=: + l5>3 ^=s i,oi3

68,3

fc+14,9 —2J= — 5434

«'c=9'=a-l-i3(96
b.. 27*1 . . . l58,22I

(o,i5o9).72:=3— io,865

Azz i47»356

— 5.=+ 10,757
100

2*.0=3-f- 1 5,094

173,207
B#=z —14,142

159,06a toisej s= hogdcn ofver hafvet=

yf»Wi Innan tabellerna anlitas, maste scalan

pa den barometer, soro vid observationerna rad-

fragats, reduceras till Pariser-tum och dennytt-
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taste ocli korrtaste tabellariska beniknings-
satt. °>

2:0 Att 1 afseende p3 LiTTiiowska L* l

j-

melhoden, att foegagna pol\stjernan# till Ja- "tam**

titudcns utronaude, liar Puissant leninal me}st
,

Ijenugare lormler, da observationerna gorasjtjernan.
xnccl repetitions-cirkel, hvilka derjemte
aro anviindbara vid terrestra azimutlis-

foes tarn pinga r , f*Q sam t

3:o Att Bouvaiid undersold longi- tongi-

tuds-skilnaden mellan observatorierna i faxim*
Paris och Greenwich (i Conn, des terns ™g
utsatt = 921" i tid) genom 6G5 correspon-^J"^
derande culminations- obseivationer paminatio-
manen jemte passande fixstjernor fran

Aug. 1800 till slutet af 1819, byilka ban
iudelat i foljande 7 serier:

jade therraometerns gradta! forvandlas till

lleaumurska indelningen. Hartill tjena foljan-
de fo'rhalfanden mellan ParIsei -turn och de

vanligaste andra langderaatien, samt Reaumur-*
ska gradtalet (i?) och cenlcsimal-thermome-
terns (C) eller Fahrenbeits (F)*

is 0,03694 iSvensk turns 1,096792 Pariser-tuta

^ a =5 0,07383 *& 1 Engelsk turn := 0,9^8007 . . , . * t «

g.3so,uo8a 5J »Toiscea6l5646oa Sv, fot

£t4=»o,x4776 g*
s 1,949037 Metre

& 5 =3 0,18471 ? « 4

£6so,aai65
~

f> 7=0,25859 3
4.F—T53 f8=3 0,^955;

9 => 0,33247

*) Jemte n&grapaminnelser mot Muhrays bogds-
]LirfflE>a

*

barometer (Arsb. 1823) liar Meikle foresla- ^7
git en ny art luft-baromeler till Jiogd-mSt- Mititt*.

ningar. — Phil. Magaz, i&j3, Sept. p, 2f 4.

**; Conn, des terns 1825, p. 373.
— Ett vid

gradrnatningar forma nligt salt att bestamma
polhogders skilnad uaedelst observerade stjem-
K. v. a. Arti, 1823. a3
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I. ioo obs. frSn 3i Aug. 1800 tilhiJan. i8oage cf 7i'
r

2%
II. 100 obs. . . . aaJun. iSoa . 26 Jul. 1804 . 9.20,63
III. 100 obs. . . .29 Jul. 1804 . a3Mart.i8o7 . 9.20,63
IV. 100 obs. . . . 24 Mart. 180^ . 19 Sep 1809 . 9.20,44
V. ^3 obs. . . . 28Sept. 1809 . ii Apr. 1811 . 9.21,74
VI. ia3obs. . . .a4Maj 1811 . 2Jun.i8i6 . 9.18,53
VII. 69.«bs. .• . . 5 Jul. 1816 . 1 Dec. 1819 . 9.19,90

Medium af alia enskilclta observatio-

nerna blefve deremot 9'2o"5o, sa att man
af tabellen kan bedomma den grad af pre-
cision, som svarar mot deras antal. I

Paris aro de i allmanhet af samma per-
soner och, sedan i8o3, beroende af sam-
ma instrument; men i Greenwich tillhora

de 5 forsta serierna Maskelynes tid, och
de tva\ sista Pond och hans medhjelpa-
re. Serien VI innefattar meridian-pas-
sager, annu observerade med Maskelynes

instrument, hvilket Pond likval ans£g fel-

aktigt af den orsak att rotations-axeln
ej

varit fullkomligt vertical mot tubens me-

dellinie, och serien VII upptar dem , som
blifvit anstallda med det nya passage-
instrumentet, mot hvars exactitude ingen

ting larer vara att paminna. Sistnamn-
de serie skiljer sig ocks& mindre (eller
med i"2) fran medel-talet af Maskely-
nes 473 observationer (som ar 9^1 ^10)
an den forstnamnde (der difFerancen ar

^'57) och i anledning deraf anmarker

Bouvard, att Ponds yttrande om sin fore-"

tradares passage-instrument torde vara

forhastadt, s£ vida man far antaga, att

Greenwichska observationerna, som ingS
i serien VI , aro vederborligen corrigerade

transiter genom passage-mstrumenter som ega
en root meridianen vinkelratt rdrelse, fore-

slogs redan 1819 af Bessel och ar nu af ho-

nom beskrifvet i Astr. Nachr. fJ:o 49«
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i stod af den da yppndc bristfallighe-
ten. °>

Samma fofdel, att nemligen varaAnom«-

oberoende af jordfiguren, som atfoljer jjjj*.

detta slags longituds-bestamningar, vinnes figor*rt.

afven, da chronometer dertill nyttjas; sS

att dessa tvenne methoder mojligen kun-
na upptacka , om nagon anomalie forekom-
mer i den form, som pendel experimen-
ter ocli gradmatningor ange for jorden
och hvilketi form sedermera ligger till

g'ruud vid berakningen af geographiska
laget for de orter, som med triangelnat
kunna hopbindas. En sadan anomalie

tyckes ocksa ega rum i trakten af canalen
mellan England och Frankrike till folje
af Tiarks aren 1822 och 1823, under
itererade fram- och ater-seglingar, gjorda
longituds-observationer, det ena aret med

*) Conn, des tems 1825, p. 344-
— Bouvard bar

vid sina berakningar nyttjat forineln

j /i 5° -\-m— h\d= ar.t ~_ \

\ u )
hyarest a betyder manens observerade rorel-
se i M pa tiden mellan observationerna un-
der de bada meridianer, hvilkas skilnad d
sokes; denna rorelse ar uttrycki i stjerntid
och r ar stjerntidens forhallande till rnedel-

tidenj m betecknar solens medelro'relse pa en
timme och h manens timrorelse i Bk, tagen
ur tabellerna, for en tirnnie i raedeltid. — i

Astr. JVachr. JNLo 26, 33, 37, 4o och 5i
bafva Nicolai, Bessbl, Mollweide och Bailt

uppgifvit och granskat ai/a de formlcr, som
kunna behofvas vid calculer af denna be-

skaffenhet, hvilka jag en annan gang torde
fa tillfaile att meddeia i hela den fulistan-

dighet som erfordras»

,

i
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16 och det andra med 39 chronome*
trar. *).

Vi ha nu sett, huru den theoretiska

och practiska astronoraien fortsatt sina

bemodanden, att genom. noggrannare un-

dersokningar fastare sammanbinda pheno-
menerna med naturkrafternas allmanna

lagar och att, genom methodernas foren-

klande, inbjuda flera medarbetare pa" elt

fait, der foremalens mangd fordrar okad

verksamhet, for att i alia rigtningar kun-
11a lifligare forfoljas och granskas.

— Men
i samma man, som de harvid nodiga in-

strumenternas delning fullkomnats, blifva

afven den practiska optikens framsteg vig-

tigare for astronomiens. Ocksa ar det

ej en blott oberaknad handeise, som till—

iFraw- delat Fiuunrofejls telescoper ett afgjordt

»i°€*ten. foretrade framfor hans medta'flares. Han
bar ej allenast, genom vetenskapligt ut-

tankta forbattringar i sammansattningen
och enhittills okand exactitude i formens

Satt att *) Edinb. Phil. Jour. N:o XIX, p. 179.
— Jag

fore- bor harvid erinra, att oordentligbeten i chro-
tomma iiometrars gang ora skeppsbord redan blifvit
Chrono- omnamnd i Arsb. 1822. Scoresby bar sedan

weecU fun nit, att orsaken dertill egentligen barrorer

bundna af jordmagnetisraens med cbrononieterns for-

ging gc- andrade iage afven forandrade verkan pa
nom cbronometerns ballance, hvilken sjelf blif-

5J25n"| vit smiUac* med magnetisme. Han bar der-

jorden. fore i Transactions of tbe Royal Society
of Edinburgh Vol. IX. p. 364 angifvit en

apparat, der den pasatta chronometern be-

standigt kommer att bibehalla samma stall-

ning relativt till jordens magnetiska me-

ridian, ocb bvaiigenora saledes all variation

fran delta hall bor kunna undyikas.
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slipningskonst, redan forenat objectets for-

storing med en optisk klarhet och styrka,
sora gor stjern-observationer mojliga un-
der ljusa dagen, till en skattbar vinst for

deras precision, emedan de storre fixstjer-
nornas parasitiska sken och nattliga scintil-

iationer da utplanas; utan ban harafven,

sjelf den sakraste domare ofver hvad
sorn annu behofves och torde kunna af-

hjelpas, fran egna talrika experimenter
framkallat nya upptackter i sitt yrke.
Detta ar andamaiet med tvenne vidloftiga

afhandlingar af Fratjnhofer *) hvilka Schu-
macher kungjort i andra haftet af Astro-

nomische Abhandlungen (iS23) ofversatta

af forfattaren p& Franska, p& det de skul-

le vara tiligangligare afven for dem, sorn

utom bans fadernesland aro intresserade

af de achromatiska telescopernas fullkom-

iiande. •— Med sadana utsigter tjckas vi

derfore verkligen nalkas den tidepunkt,
att jag har ml nyttja Littrows ord, ''wo

auch die Astronomen, vvie bisher andere

*) i. Determination de pouvoir reTringent ct

dispersif de diffe'rentes especes de verre; re-
cherches destine'es au perfectionnement def
lunettes achromatiques.
2. Nouvelle modification de la lumiere, par

I' influence re'ciproque et la diffraction des

rayons lumineux, avec Texamen des lois de
cette modification.
Sa val af den forsta afhandlingen, som af

beskrifningen pa en ny micrometer af Fraun-
ofer (Astr. Nachr. N:o 43) synes, att han

uppfunnit nagon sadan inrattuing, hvarige-
nom tubfaltet kan bibehallas roo'rkt, under
det att de deruti befintliga haren, eller de
&3a ritsernapa ett plan-gtas ?

ensarnt upplysas^
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ehriiche Leute, den meisten Theil ihrer

Geschafte bey Tage besorgen werden".

Kitchi- K |1 ocular-ansats med starkare ag-
WER5Pan-granderings formaga (pancratic eye-tub)

eye-tub. for acbromatiska teleseoper bar uppfun-
nils af KiTciiiNER i London. I saknad af

en nog tydiig beskrifning kan jag ej der-

om lemna fullstandigare underrattel.se;

men Kunowsky, som redan eger-ett sa-

dant instrument, yttrar sig ganska for*

delaktigt om efFecten deraf °).
BABBicts Babbage har erbSllit astronomiska So-
piacbi

"
cietetens guldmedalj for sin i forra a rets

berattelse omnarauda mechaniska inven-

tion
,
ocb dessutom aro af Engelska Par-

lamentet redan i5oo P. St. anslagna till

dess uppstallning
for calculen och tryck-

ningen af astronomiska tabeller f?^j

jJopubgs Sasom nyttig vid construction af nog-
machin

graniia astronomiska figurer, m& sluteJi-

kioki, gen anforas Engelska arcbitecten Jopltngs
vppri- nya beprisade macbin for krokliniers upp-e *

ritande ofver bvilken ban utgifvit en stir~

skiid beskrifning kallad *T!ie Septenary

System of Generating Curves by continued

motion****).

pods- Astronomien ocb de anvanda matbe*
faH- matiska vetenskaperna bafva geuom do-

den forlorat; Charles Hutton, Wjli.iaivi

*) Astr. Jalirb. 1826, p, 177, ^53.

**) Phil. Magaz. 1823, Jun. p. 4^7 » Edinfi,

Phil. Journ. NtoXVILp. 197 och N:o XVIII.

p, 397 , samt Astr. Nadir, IV:o %6.

***) Phil, Magaz. 1823, Sept. p. 235,
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Lambton, Carnot, Berguet och Tralles.

Utaf alia Englands aflidne practi-
ska astronomer liar val ingen vunnit en
sa vidstrackt namnkunnighet som Her-
schel. Sallan liirer nagou fremling inforas

bland de talrika monumenterna ofver

store man, som finnes i Westminster

Abbj, utan att snart uppsoka Newtons

grafvard samt stanna der med en andakts-

full kansla, vardig det rum ban betrader,
och pA samma salt skall man hadanefter

utvandra fian Windsor till den narbelag-
na Uptons Kyrka, for alt beskada Her-
schels hviloplats. Hans son bar bar

upprest en enkel minnesvard afhvitmar-
mor med fdljande af honom forfattade

inscription:

H. S. E
Hbi-

Guilielmus Herschel Eques Guelphicus Mhm"-
Hanoverae natus Angliara elegit patriam vixd.

Astronomic aetatis suae praestantissimis

Merito annumeratus

Ut leviora sileantur inventa

Planetam ille extra Saturni orbitara

Primus detexit

Novis artis adjumentis innixus

Quae ipse excogitavit et perfecit

Caelorum perrupit claustra *

Et remotiora penetrans et explorans spatia

Incognitos astrorum ignes

Astronomorum oculis et intellectui subjecit

Qva sedulitate qva solertia

Gorporum et phantasmatum
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Extra systcmatis nostri fines lucentiuro

IVaturam indagaverit

QvJdqvid paulo audacius conjecit

Ingenita temperans verecundia

Ultro testantur hodie a?quales

Vera esse quae docuit pleraque

Siquidem certiora futuris ingeniis subsidia

Debitura est Astronomia

Agno^cent forte posted

Vitam utilera innocuam amabilem

JVon minus felici laborum exitu qvarn virtulibus

Ornatam et vere eximiam

Morte suis et bonis omnibus deflenda

Nee tamen immalura clausit

JDie XXV Augnsti A. D. MDCCCXXII
JEtatis vere suae LXXXIV.

Eo Biographic ofver Herschel med
unclerrattclse om bans arheten finncs in—

lord i Ediuk Phil. Journ. N:o XVI p. 209.
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ZOOLOGIE.





om man trodde sig kunna mala Zoolo-

giens frams teg efter antalet af de nya fo-

renicil den tillegnar sig, vore dess forkof-

ran under det forflutna Sref visserligen

ganska tillfredsstallande. Langt ifran att

upptackterna i denna Vetenskap skutle

5rligen aftaga, i foJjd af de forut redan

gjorda, synas de snarare annu vara i ett 1ie-

standigt tilltagande. I synnerhet ar det
forr&d af nya arter, som senast Iran alia

verldsdelar blifvit insamiadt, redan $>£

stort, att flera ar torde ater erfordras in-

nan de alia hunnit behorigen granskas,
bestammas och med Vetenskapen lnforiif-

vas. En blick pa forteckningen ofver de

nykomlingar som endast under forra aret

blifvit inregistrerade i natursystemet, he-
vittnar sk val rikedomen af tillgdrigar som,

idogheten att begagna dem. Vi finna t. ex.

i ett enda arbete ofver 800 nya arter be-

skrifne af en forfattare, samt ur en enda

ordning bland Insekterne *),
— och aiita-

let af beskrifna nya djur torde ensamt
for det forflutna aret latteligen uppga till

ett par tusende. «—-

Visserligen ar den

kunskap vi om dessa foremal erhallit, livad

en stor del vidkommer , annu ganska
ytlig, och nastan inskrankt till den om
deras former, icke omfattande deras lef-

lb

*) Germar Tnsectorum (Goleopterorum) Species
novae aut minus cognitse.
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nadssatt, instinkter samt forhallande till

hvarandra och till den ofriga Naturen , men
sammanstallningen af Zoologernas bemo-
danden i det hela gifver dock del fagne-
samma vittnesbord, att deras uppmark-
sarnhet allt mer rigtas p& en fullstandi-

gare kunskap om foremalen, och alt den
lefvande Naturen atervinner den dyrkan,
som nagon gang synes varit vand fi an hen-

ne sjelf till de liflosa biider konsten ib'r-

varat i vara Muse'er.

Dessa bestandiga tillokningar saga oss

tillika, hvad s& manga andra omstandig-'
heter afven bestyrka, att ett oberakneligt
for&d for nya upptackter annu aterstar;

att i denna Vetenskap den tidpunkt annu

synes omatligt aflagsen, da en klagan skul-

le kunna uppsta ofver svarigheten att oka

vart kunskaps-forrad, och att dess narva-

rande stallning snarare torde kunna jem*
foras med det tidehvarf i Historien, da,
efter Columbi forsta vagledning, de omat-

liga nya kusterna af en hel verldsdel lago

oppna for hvarje seglare, som blott va-

gade farden ofver hafvet. Utan ofver-

drift torde man ock kunna pasta, att vl

af nog m&nga bland Zoologiens omr&den
annu kanna endast kusterna, och att de-

ras inre, Iikt Afrikas central-lander, hit-

tills synts gacka var vettgirighet.

ForSn- Till denna Vetenskaps sv&rlosta gator
dringarkan raknas fragan om de sarskilda orga-

Djurens
nismernas forsta hemvist, orsakerna till och

bemYist-vilkoren for deras utspridande ofver jord-

klotet, samt de markvardiga fonindringav
if
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fcf slagternas habitationcr, hvarpa Geolo-

gien framlemnar sa talrika exempel.
Om man neraligen k en sida kan anse

ett lands djurarter sasom bestamda af lan-

dets cgen beskafTenhet och i narmaste for-

hallande till dess ofriga produkter, fore-

lomma deremot & enannan, nastan i hvar-

je land, atskilliga djur, som latteligenfin-
nas icke hafva ursprungligen tillhort det-

samraa, och jordens gdmmor forva^a at

oss qvarlefvor af organismer, som nu an-

tingen alldeles saknas, eller bebo endast

vidt aflagsna tfakter af jordem
Natiiren , elitiru foljande sammS grund-

lagar i det hela, utofvar i sina delar ert

sa bestandig ombytlighet, att detaljerna
sammanfattade visa en tafia , pa hvilkert

bvarje ininut ilagon forandring tilldrager

sig, och hvars evigt forlfarande Omvex-

ling aldrig mer kari upprepa samma ut-

jgeendc soni den redan ett ogonblick visat.

Tiden och dess spar,, forandring'arne,* sta

i ett sa omedelbart fdrhaliande till hvar-

andra, att det endast ar efter dessa sednare'

vi kunna mata den form's framfart, der

den pa" Historians Mad ej finnes omedel-
bart antecknad. Angacnde jordytarts stor-

re forandringar, och organismernas ford-

na iitspridande ofver denna , hafva haf-

derna at oss fdrvarat 1'itet eller intet,och ;

det iir dcrfore nil mera sva"rt, ja ofta'

omojiigt, att bestamdt gora en aisfcill-

riad meflan ett lands genuina natiiral-

ster, dess aborigines, och sednare in-

flyttade colonier. Forst i nyare tider bar
inaii borjat fasta nagon uppmarksamhefr

K. r. A. Jr*S. ,833:
*

*4
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vid detta Srnne, ©ch anteckna a'fven orga-
nismernas vandringar, eller sa till sagan-
des deras geographiska historia. Men hvad
man under en sa kort observationstid kun-
nat inhemta, fir nog obetydligt, och de
fiesta hithorande facta harleda

sig fran

menniskans ingripande i naturens vanliga

gang. Vid flyttningen af dess hemtamda

djur och odlade vaxter till de aflagsnaste

Yerldsdelar, hafva afven andra arter till-

falligtvis medfoljt och ofta sa acclimatise-

rat sig, att om man icke kande deras
fremmande ursprung, man svarligen ens
skulle misstanka det.

Men hvad hopp kunna vi val ega
om en utredning af de vilda djurens for-

flyttningar, da vi finna en alldeles ovan-
tad skyrnning annu r3da ofver colonisatio-

nen af de aldsta och nyttigaste hemtamda

djur, samt deras inforande i den gamla
continenleus verldsdelar? Kamelens histo-

ria Iemnar harpa* ett exempel.
Drome- Hittills har man ansett Dromedarien

hemri*Leller Kamelen med en ryggknol som lika

inhemsk i Arabien och i Afrika norr om
Senegal och Nigern. Hvad denna sednare

landstracka betraffar har en sAdan fdrmo-

dan grundat sig pS det stora antal af

Dromedaries* som nu der finnes, och pa
den skenbara likheten mellan Sahara och

de oknar, som stracka sig fran Euphrat
sydost mot indiska och sydvest mot roda

hafvet. Denna formodan om Dromeda-
riens ursprungliga hemvist var i foljd
haraf ganska naturlig, och man har fun-

nit dess organisation s4 andamalsenlig med
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dessa landers klimat och lokalforhallan-

den, och vara ett sa lyckligt vilkor for

Garavaristagen genom dessa trakter, alt

ingert varit beta ifkt pa att forvissa Sig der-

dm huruvida* Afiika allt ifran haidernaS

borjart verkligen egt Kameler, eller i an-

nat fall* omkring hvilken lid de der biif-

vit info'rde.-

Desmoulin liar egftat en sarskild uri-

dersokning St detta amne, sorri
ej mindre'

i historiskt an zoologiskt hanseende eger
intresse, da forf. bar sokt visa.atj Kame-
len / ursprtingligeft inhemsk i Arabien, i

aldre tider verkligen varit okaild i Afri-

ka *y. Han stoder denna asigt pa foljande

grunder:
De aldsta forfattare , Herodotus, Po-

Iybius, Titus Livius, Tacitus, Plinius med
manga flere, **) namna i sina berattelser

om Afrika ingen enda gang Kamelen , hvaf-

ken i anledning af de krig eller de resor

de omtala, eller i deras geographiska el-

ler physiska undefrattelser, eller i iiSgOfi

beskrif'ningf ona rnarkvardiga och sallsynta
naturalster, eller ens vid uppraknandet
af dessa landers djurarter. Deremot om-
tala de Kamelen bestamdt, nar de afhand-
la Asien eller Arabien, och aro ense i att

lalla den enknoliga Kamelen: Arabisk Ka~

*) Sur la patrie du Chameaii a urie boSse, et*

sur 1'epoque de son introduction en Afiique ,«

par A. Desmoulijt. Mem. du Mus. d'hist. nat.-

Tome io", p. 221.

***)
T. ex. Safustins , Caesar, Diodorus, Stra-

ho
, Pomponius Mela , Pliatarchus, Atherie'iis/

Miilostraiiis, Dion Gassius. &:c.-
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lios Romarne under deras afrikanska trig,
namnas Kamelerna, hviika deremot icke

undgingo att vacka bade Grekers och Ro-
xnares synnerliga uppmarksambet, da de
under sina forsta forhallanden med Meder
och Araber vunno kunskap om. dessa

djur.
— Ett ytterligare och verkligen 6f-

verraskande bevis, pa" huru obekant Ka-
melen varit i Afrika , hernias deraf, att

vetterligen Memnonium ar det enda Egyp-
tiska monument hvarpa detta djur finnes

afbildadt. Men de der forestallde Kame-
ler tillhora ett ofvervunnet folkslag, hvars

fadernesland ar Asien enligt de anlednin-

gar taflan for ofrigt lemnar. Den Colonie

af Kameler Hebraserne forde till Egypten ,

synes saledes snart hafVa dott ut. I stod

afallt detta har Desmoulin sokt adagalagga,
att norra Afrika, oaktadt all sin skenbara

och verkliga ofverensstammeise i klimat och

jordmon med Arabiens och Persiens oknar,
dock icke ar Kamelens ursprungliga hem-

bygd, att ban icke fanns .der vester om
Nilen, forr an i tredje eller fjerde sek-

let, och att ban forst blifvit kringspridd
i dessa lander af de framtrangande Ara^

berne. *— Desmotjlih bar tillika anfort be-

vis, att de resor och transporter, som i

aldre tider foretogos genom Afrikas ode-

marker, skedde med hiistar. ^—« Arabien

och Persiens oknar voro deremot Kame-
lens verkliga fadernesland, och vid stran-

derna af indiska och roda hafven fanns

den i sitt vilda tillstand aniiu under Ar-
temidori tid, enligt anforanden af Strabo

och Diodorus Jran Sicilien.
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Till atskilliga forfattares uppgifha iakt-

tagelser om djurs forflyttningar i allman-

het har afven Blumenbach nyligen bifogafc

nagra tillagg °). Utom de uppsatligen

forflyttade och kriugspridcla husdjuren,
har afven handt, att arter, dem man for

ro skull hallit tama, i fremmande land ater-

vunnit frihefcen och fortplantat sig. Blu-
menbach tror det bora tillski iiVas nagon
dylik tilifallighet, att Apor (Cynocephali)
fiunas vilda vid Gibraltar, da de for of-

rigt pa intet enda stalle i Spanien eller i

hela sodra Europa forekomma. — Da

djur, som endast uppehalla sig i eller

in vid menniskors boningar, kunna ganska
ofta anses sasom for landet ursprungli-

gen fremmande, och ofta ar det nu me-
ra omojiigt att uppgifva dcras ratta hem-
vist. Sa forhaller sig bland andra afven

med den vanliga rattan (Mus rattus L.) , om
hvilken Linne trott, att lion harstammat
frah Vestindicn; hvilken mening Blumen-
bach likval soker vederlagga med ett ci-

tat ur Silvester Giraldtjs redan afar n 88.

Deremot synes den nu i sjostaderna all-

mannaste arten, Mus decumanus, liarstam*
ma fran Persien eller nargransande Orient,
och forst i borjan af si&ta afhundradet
hafva kommit till Europa, der den nu ofta

utti auger den fordom vanliga arten. —
Bland foglarne ard nagra, som steg for

stcg med sadesslagens odlingar sprida sig

*) J, Fr. Blumenhach de qiiorundam Anirnan-
thim coloring

sjve sponte raigratis sive aut
casn aiit studio ab hominibus aliorsum trans-
latis. Comment. Soc. Goettin^ Vol. V- (1823;,
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forut af dem ej besokta trakter; andra
lockas af storre fiskerier alt i grannskapet
eolonisera. — Bland Amphibier liar man
sasom exernpel i detta amne anfort Klock-

grodan, Rana bombina, som iorst i sjuU
tonde sejdet af en dansk Herreman , Pedeh
0xe blifvit inford iDannemark,der den an-

nu kalias Peder Oxes Froe. —- Af alia djur^
Jiiasser aro insekterna de, som lattast trans^

porterats och i fremmande lander innast-*

Jat sig. Ibland deras talrika arter utmar-

fca sig i detta afseende fornamligast Blat-

tae, eller de sa kallade Kackerlackerne,
som an fran en, an fran en annan verlds-*

del blifvit med varor forde till sjosta^

derne, och derifran smaningom spridt sig

till landstaderne , men sallan till sjelfva

landsbygden. *)
Rorande mask- djurens colonisatio-

ner kunde val anforas planteringen af

Perlmusslor, Qstron och Helix pomatia;
men af ett langt vigtigare och olyckiigt

inflytande a'r utbredandet af Skeppsma*
fiken, Teredo, hvaraf nu flere arter arligen

gora en oberaknelig skada , sAval pa far-

tyg som pa andra i vattnet befintliga trad*

gaker,

*) Vi kunna harvid bifpga den anmarlningen,
att vissa allmanna och forstoYande Mal-soiv

ter, afven som va£gopyran, aPP" aldiig

blifyit efter nog tilliorlitliga uppgiftcr lunne
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Zoographie.

Mastologie.

Ehuru Mammalierna Sdragit sig en
bade tidigare och allmannare uppmark-
samhet an de ofriga djurklasserna, ar lik-

val var kunskap om deras olika arter och
lefnadssatt pa langt nar icke sa fullstandig
som man i foljd haraf skulle kunna for-

utsatta. Delta galler nastan mest om sjelf-

va Rofdjuren, som dock framfor andra
snart gjort sig beryktade. De hafva val

i hvarje sprak erhallit sina bestamda he-

namningar, men dels arternas nara slagt-

skap och snarlikhet, dels deras talrika for-

andringar, dels samma individs olika ut-

seende under olika alder eller arstid, go-
ra det for Zoologen mera svart att med

vetenskaplig stranghet utreda och bestam-
ma deras arter , an m^nga sadana till hvil-

kas Naturhistoria Allmanheten aldrig lem-
nat nagra bidrag. Ett markligt exempel
harpa* lemnar oss den ovisshet, som till

en del annu rSder i afseende p& vara

skandinaviska arter af Bjornar, Lodjur,
Vargar och Rafvar, till hvilkas sakra be-
stammande annu atskilligt aterstar. Med
okadt intresse efterspanna vi saledes de

upplysningar om dessa djur., som af ut-

landska fdrfattare meddelas, och i sSdant
afseende vore har att anmala en utforlig

afhandling af Tilesius om fjellrafven , Ca-
m's lagopus, jemte en efter ett lefvande

djur tecknad figur. Det mk anmarkas, att

enligt de bar anforde underrattelser, td-
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lagges denna art en vida storre djerfliet

och list, an enligt de uppgifter vi ega om
var fjellrafs lynne. Men bade figuren och

njtredningen af Varieteterna till denna oeh

jtill den liar afven omnamda Canis Lycaon
samt deras hogst intrasslade Synonjmie,
£ynas $t kommande forskare annu Jemna
jtillfaile att spka en ytterligare iullslan-

dighet,
Tilesius bar harjemte afven aftecknat

och till utseende och lefnadssalt utforli^

gare beskrifvit tvanne andra arter, nenili-

^an Schakalen, Canis aureus och Canis

Corsac Pallas *).
En verklig vinst kan Zoologien &rli-

gen tiUrakna sig i de fortraffiiga och efter

lefvande djur tecknade ligurer den er-

hAller i Fr. Cuyiers och Geoffroi St. Hi~

i.aiives beromda verk : Histoire nat. des

Mammiferes , som oafbrutet och in ed sain-

raa noggranhet fortsattes, — Da den sa.

kallade svarta ejjer Silfver-Rafven ar en

af Nordens sailsvn taste djurarter, som i

lefvande tillstSnd annu foga blifvit obser-

verad, ar det for oss af intresse, alt bar

finna denna art afbildad och Leskrifven,

eburu efter ett fran Norra Amerika till Pa-
ris ankommit lefvande djur.

p^siii- Genorn en likaledes utomordentlig

M*mL*-onisorg «,
QC^ fullstandighet i utforaudet ul-

licr. ;t ,.

. *) Naturgcschi elite c|es Eisfuchses, des Kauka-
sischen Scliakals

,
und des Kersajfuchses. —

Nova Acta Acad. Nat. Curios. Bonn. Tom. X,

Hi p. 3 7 3. (Bonn 1823. 40).
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marka sig de figurer af Mammalier, som

inflyta i Piuns Maximilian af Neuwieds

^Abbildungen zur Naturgcschichte Brasili-

ensw ; deras colorering ar utarbctad en gou-
ache, och kommer saledesA^y nara en

verklig handritning. Afven
'

**ro nagra

nya Mammalier framstalde.
, .

Ett annu rikhaltigare bevW pa miing-
den af de nya forema) Sodr*" Amcrika

hestandigt sk anker sina forskare, liar till

Zoologien borjat
meddelas af Spix och

Martius, tvenne tyska
'

Naturforskare
,
som

for nagra ar sedan pa Konungen i 1\*verns

bekostnad gjorde en vctenskaplig
rc
^a i

Brasilien och nu foretagit sig att i i^^|Kk-
ta praktverk visa oss frugterna af sina

lyckliga bemodanden. Den af Spix uigif-
na zoologiska afdelningen uppgifves inne-

fatta
ej mindre an 3i nya arter afSiniia,

och 1 5 nya Vespcrtiliones.
a
_)
— Man

har i Ameiika nu redan upptiickt s3 man-

ga arter af Sirriia, alt deras antal uppgar
tiil omkring dubbelt emot hvad man- "vet

gam la Continenten hysa. Detta bar gif-

*) Simiarum et Vesperlilionum Brasiliensium

species novae, ou hiUoire natureJle des espe-
ces nouvelles de Singes ett de Chauve souris
observers et recueiilies pendant le voyage
dans l'interieur du Bre'sil, execute' par ordre
de S. M. le Roi de Itaviere, publiee par Jean
de Spix. Monachi 1823. — (OJifant-papper;
med 56 color, och 2. svarta Plancher, fore*
staliande 3i nya Simier och i4 nya Vesper-
tilioner. Figmeina aid i sffntiyck ,

i samina

jnaner som i Histoire Nat. des Mamnjifeies.)
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vit Forf. anledning att annu mer oka de
redan talrika genera mom denna familje *).

Sarama princip har man
foljt vid upp-

stallningen af Vespertilionides *r). Bland
dem naranes Glossophaga amplexicaudata
vara degei som mest utmarker sig for

Vampyre^ y> beryktade tilltag, nemligea
att suga „.-od ur sofvande djur.

De ^ter Linne sammanforde under

Ekorreslagtet, visa redan vid fo'rsta pase-
endet nog betydliga olikheter och i den
man antalet af arter saint kunskapen om
deras

.
lefnadssiitt 6'kats, hafva de afven

blif Vll
skiljde i flere genera. En af Fr*

Cv Vl
£it anstalld undersokning, har haft

tiJI lOremal att visa, det olikheten afdes-

sa djurs kranier s&val bestyrker de redan

antagna fordelningarne, som afven ger an-

ledning att fran Pteromys skilja den Nordi-
ska Pt. <volans j sAsom ett eget slagte hvil-

ket Fr. Cuvier kallar Sciuropterus
*CCF

^f

*) De liar afhandlade Arter aro fordelade i

foljande genera: I, Trichiurii Genus i, Ce-

bus, 6 species.
— 2, Brachyurus 2 sp.—

3, Pithecia 3,-4, Callithrix 6.-5,
Ptyctipithecus 2. — 6, Midas 5. — 7, Ja-

chus 3. — II. Gymnurii 8, A teles —
9. Brahyteles 1. •— 10. Gastrinaargus 2. —
1 1 . Mycetes 4*

**) Dessa Vespertilionides aro forda under fol-

jande slagten : I. AnUUophori\ Genus 1,

Noctilio, 2 spec.
— 2, Molossus, 3 sp.

—•

3, Thyroptera, 1 — 4? Proboscidea (!) 2

5, Vespertilio 1. II Jstiophori; 6, Vampy-
rus 3. — 7, Phyllostoma 1. — 8, Glosso-

phaga 1. •—
9, Diphylla 1.

**») Memoires du Museum d'hist. nat. 8:c Cahier,

pag. 1 16,
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I stod af en dylik undersokning af

djurens kranier f och olika tandbyggnad
liar samraa forfattare fordelat slagtet Ify-
strix ; (Xyster, Piggsvin,) i 4 genera,
pberaknadt de redan fbrut franskilda ar- .

ter *),

Utorn dessa nu omnamnde bar ett eL^*
ringa antal at nya Mammalier bliivit beskrii- licr.

ne, bland bvilka bar ma anmarkas foljande:

Ascomjs, spin bland Glires bildar ett

nytt genus, och bar ut&t oppnade kak-

pasar, beskrifVen af Lichtenstein **).-

Capromys Furnteri, likaledes ett nytt

slagte bland Glires, beskrifVen af Desma-

&est, som i Systeult t ger detta djur ett

rum mellan Mus oc l
Arctomjs, Arten ar

fran Cuba **%

Enligt Fr. Cuviers asigter aro Ekorrarne sa-

ledes ordnade i foljande underslagten :

1. Tamias Illig. (Jord-Ekorrar,J dit Sciu-

rug striatus hor
,
och formodligen afven flere

randiga arter.

2. Macroxus ; Sc. aestiians , m. fl.

3. Sciurus, egentl. Ekorrar
,

Sc. vulgaris &c.
4« Sciuropterns ,

Sc. volans Linn.

5, Pteromysi Sc. sagitta Linn.

*) Memoir, du Mus. d'hist. nat. Vol. IX:

pag: 4i3.
Dessa genera aro foljande:

1. Hystrix: cristata Lin.*, — H. senegalica;
—

och en obestamd Art fran Cajenne.
2. ^icanthionx A. javanicura ; A. Daubentonii.
3. Erethizon: E* dorsatnra : — E. Buffooii.

4* Sinet'heresx S. prehensilis.
5. Sphiggura: Sph. spinosa;

— Sph. -yillosa.

**) Froriep Notizen, IV. pag. 8.

***) Froriep Notizen IV. p. 33<j.
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En ny Rhinoceros, Rh. Sondaicus,
och Rhino/ophas larvatus ; Viverra Ras-
sej m. fl. aftecknade och efter lefvande

djur beskrifne af Horsfield *}*
Cards fulvus, fran Nona Amerika,

liknande vanliga Rafvenj — Arctomys
Frankliniy ArcU Richardsonii , Arct.Hoo-
dii, alia fran Norra Amerika och beskrif-

ne af S. Sabine, i lillaggen till Franklins
resa **).

Meriones libycus, fran Libyska 6k-
nen : — Hypudaeus wariegatus fran Egyp-
ten; —-beskrifne af Lichtenstein ***).

Dipus Te/um, fran oknarne mellan

sjon Aral och Dolkha^mi; •—« Dip. tetra-

dactylus fran libys&^okiaien : —.

Dip. hir-

tipes, fran dknen jemte Sahkara^ — och

Dip. bipes , fran Egypten ,
— alia bcskrif-

ne af Lichtenstein
-J-).

Didelphys cynocephala och D. ursi-

nciy fran Diemen; beskrifne af Harris ;

hora till slagtet Dasyurus ff).
Dessutom oranamnes en af Ruppel i

Afrika upptackt art af Tigerslagtet, kallad

*) Zoological B.esearehes of Java and the

neighbouring Islands, by Thomas Horsfield*

N:o VI. London 1823.

•*) Journey to the Shores of Polar Sea
,
in the

years 1819
— 1822

, by John Fiuukltn. 1823.

***) Verzeichniss der Doublctten des zoolagi-
schen Museums der konigl. [Jniversitat zu

Berlin, nebst Beschreibung vieler bisher nn-

bekannter Arten yon Saugthieren, VogeJn,,

Amphibien und Fischen; hcrausgegebcn von

Dr. H. Lichtenstein. Berlin 1823. /\io.

•J») I ofvannamnde Doublctle Catalog.

•JHft Linn. Transact. Vol. IX.— Isis 1823. N:o 8.
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Felis assa, som i storlek s;iges hkna Pan-

thern, eller fullvext ofvertraffa hade ho-

11om och Tigern *).
Trait.l har afven sokt att sasom skild

frail Jaguaren hesUimma den sa kallade

Felis Puma *°), hvars artrattighet dock an-

nu synes nog tvifvelaktig.
Intet djur har likval i sednare tider

gjort Zoologer och Zootomer sa mycket
Lryderi som det heryktade Nahbdjuret
fran Nya Holland, Omithorhynchus pa-
radoxus, Vi hafva i de forra Arsherat-

telserna redan omnamnt saval dess afvik-

xiingar fr&n andra mammalier f**) som den

egna giftforande spSrre, hvarmed haneris

bakfotter aro vapnade f).
Redan Peroj*

nppstallde arne arter af Omithorhynchus,
iallade Om. fuscus och O. rufus, Man
liar likval sedermera ofta varit hojd att

betrakta dessa endast som forandringar af

samma art. Van der Hoeven, som nyligen
lemnat oss en sammanfattning af det huf-

vudsakligaste man hittills kandt om Orni-

thorhynchus i allmanhet, och af de olika

asigterna rorande dess plats i Systemet,
har afven sokt att hestyrka Perons me-

ning om tvenne skilda arter, enligt jem-
forelse mellan ett exemplar af hvardera,
bada lianar och lorvarade i Temmiiiks

*) Froiuep Noljzen IV. p. 1Z1.

**) Memoirs of tlie Wernerian Society. Vol. IV.

part. 2. — Froriep V. p. 21 3.

•**) Arsberattelsen ar 1821, pag. i58»

I) Arsberiittelsen ar 1823, pag. 3 18.

i
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Museum *). De skiljas ej endast genorit

fargen och storlcken, utan afven genom
olika proportion af atskilliga delar *°\

Vid de pa Ornithorhjnchus anstalldef

anatomiska undersokningar, torde man med
ska'l kunna skilja mellan sjelfva undersok-

ningarne samt det dervid upptackta, och-
de forklaringar och slutsatser hvar till mail

i fbljd deraf trott sig berattigad, Allman*
nast synes man hafva varit bojd att* i an-*

seende till saknaden af mjolk-kortlar och

spenar, skilja Ornithorhjnchus fr3n Mam-
malierna, hos hvilka dessa organer bade

*) Memoire sur le genre Ornithorhynche par*
J. Van der Hoeven a Leide. — Nova Acta!

Acad. Nat. Cur. Tom. XL II. p. 35 1.

*) OrnithorhynchusJuscus Peron har en Iangd
af 23 ~ Eng. turn* Den undre ,nabben ar

mycket kortare, framtill bredare, och mark-
tart sammandragen vid roten; svansen ytterst

titvidgad; bakfotfernas sporre mindre an mel-*

Iantarnas klor.

QrnibliorhyncJius rufus Peron, (Orn. pa-
radoxus Bltjmenbach, Platypus anatinus Shaw)
ar endast 16^ turn Jang. Nabben bred och af-

rundad
,
den undre bredare vid roten, och

utat smalare; svansen nagot tillspetsad; bak-
fotternas sporre ar mycket bade langre och

tjockare an samma fotters klor.

Dessa skiljaktigheter synas saledes aflagsna'
den misstankan, att bada endast utgjorde en

Art, under olika alder.

For ofrigf synes fargen ieke vara bestan-

dig for hvardera arten. — En af van der

Hoeven afven anmarkt hona syntes i dc

hufvudsakligaste proportioner ofverensstamma
med Orn. rufus.

— Vid van der Hoevens

afhandling aro utforliga teckningar ofver bada*

dessa arter bifogade.
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lemna elt af de va'sentligaste kannema'rv

ken, och tiliika gifvit anledning till sjelf-

va benamningen. Men d3 Ornithorhyn-
chus lika litet ofverensstammer med na-

goa annan djurklass, foreslog man att &t

honom, och nSgra fa andra fog a mindre

paradoxa djur, uppratta en egen Class, kal-

lad Monotrymata, och stalld mellan Mara-
malier och Foglar. Detta forslag gilla-

des likval ingalunda af alia Zoologer, och

Ornithorhynchus, redan forut nog beryk-
tad och markvardig, blef det annu mer
sasom ett foreni&l for olika asigter och

forklaringssatt.
— I synnerhet visade Oken

att de anatomiska upptackterna p§ detta

djur dels voro ofullstandiga , dels lemna-
de alldeles motsatta resultat mot dem man
deraf velat draga, och forklarade slutligeii

bestamdt, att Ornithorhynchus mSste an-

ses sasom ett Mammale, om ock denna

Djurklassens karakterer och benamning
skulle behofva att derefter nSgot modi{i-
eras *).

—- Anteligen hafva vi erhallit an*
nu en underrattelse, enligt hvilken detta

ej allena blir ofverflodigt, utan den lang-

variga tvisten om Ornithorhynchi plats
afven synes afgjord. Det har nemligen lyc-
kats Meckel i Halle, att pa honan af Orni-

thorhynchus verkligen upptacka mjolk-
korteln. Enligt bans yttrande ar det na-

stan oforklarligt, att den sa lange kunnat
blifva obemarkt, ty dels eger den en be-

tydlig storlek, dels ligger den alldeles

fri mellan budmuskeln och bukmusklarne,

*) Isis i8a3. 12, p. 1427.
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ocli ra'cker anda fran armbagestrakten till

inaleden. Men som underlifvets ineifvor*

pa del: undersokta excmplaret varit bort-*

tagna, har likval annu
ej kunnat afgoras,

liuruvida denna mjolkkortels utomordent-

liga storlek ar bestandig, eller om cRW*
endast finnes sadan hos den

driigtiga eller

digifvande modern *).

Ornithologies

Knappt synes nagon del af Zoologies
tned starkare steg nalkas till fuilkomlig-
het an Ornithologien, i synnerhet hvad

Europas fogelarter betraffar. Men afven

de exotiska fortfara att rnedelst fortraffli-

ga figurer framstallas i Temminrs och Lau-
giers beromde praktverk. Man vinner

har kunskap ej
b) ott om karaktererne,

utan afven om sjelfva habitus af en mangd
nya slagten, hvarmed denna Vetenskaps-
gren i sednare tider blifvit rigtad, ocli

detta arbete, som hittills endast framstallt

Landfoglar, har nu afven borjat upptaga
arter af Vadare ocli Simmfoglar ***).

Grtfn- Gronlands lage, sa langt at Nor-

Orui- den, och sa mycket At sidan fran det

tbologie.ofriga Amerika, har, utom andra fdrhallan-

den

*) Fborieps Notizen VI. N:o % n^P- *44«
Till Anatomien af Omithorynchus horn

annu foljande skrifter :

Ueber den Stachel und das Giftorgan deft

Omithorynchus,, von T. F. Meckel. —
Meckels A^chiv fur Physiologic VIII. p. 592,

Ueber die Luftwege des Schnabelthieres,
von Meckel. 1. c. p. 596.

**) Planches colorizes d'Oiseaux.
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den, gifvit dess Flora och Fauna, ett eget
utseendc, som nog mycket afviker fran

den dfriga nya Continentens. Delta land

eger Naturprodukter saval af denna som
af Europas tillhorigheter, och synes bilda

ett slags foreningslank i detta afseende. For
laran ora organismernas geographiska ut-

hredning ar detta land sSledes af intres-

se; men ju mera dess alster komraa att

harvid tjena sasom exempel, ju mera for-

tjena de att pa det noggrannaste bestam-
mas , pft det osakerhet eller misstag
om sjelfva artenia ej ma foranleda till

felaktigheter i de allmanna slutsatserne. •—•

Genom Otto Fabricii Fauna Groenlandica
hafva vi redan lange egt en ganska god
borjan till kunskapen om detta lands djur.
Den upptager ofver 4^o arter af alia djur-
Idasscr, atfoljde af goda heskrifningar och

anmarkningar. Sedan denna tid hafva

atskilliga bidrag annu blifvit samlade,
och i synnerhet Gronlands foglar nyligen
observerade af E. Sabine, som beledsagat
bade Ross och Parry pa deras Nordpols-
expeditioner. ~— Det narbelagna Islands

foglar hafva nu af Faber blifvit utredde *),
och Prof. Reinhardt i Kdpenhamn har
nnderkastat saval de aldre som de nyare
bidragen till Gronlands Ornithologie en

ny granskning, afven i stod af originaler
som i Kopenhamns Museum forvaras.

*) Fr. Faber: Prodfc'omus der Islandischen Or-

nithologie , oder Geschichte der Vogel Islands.

Copenhagen 1822. 8. — Utdiag hiiraf i

Okews Isis 1824. 1. p. i35«

K. V. A. drsb. i8a3. ^5
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Fabiucii Fauna upptagcr omkring 5o verk-

liga fogelarter. Enligt de sednare forsk-

ningarne stiger antalet dock till foga mer
an 60, ehuru det mycket mindre Islands

Fauna redan raknar 87 arter. *— Badas
Fauna visar for ofrigt, hvad denna djur-
klass vidkommer, mycken likhet; likval

bar Island inga egentligen amerikanska

former. —. Anmarkningsvardt ar alt, sk

vidt af kittills anstaide forskningar kunnat

utronas, saknas i Gronland Here af de

foglar, sora eljest i Norrige och p& Island

ga sa hogt mot JN
Torden , som t. ex, Tur-

dus iliacus, Cygnus musicus, och hela slag-
tet Podiceps.

Foglar* Vaccinationens beromde uppfinnare,

drfosarJh Eduard Jenner , har for Royal Socie-

ty efterlemnat en afhandling om foglar-
nas vandringar, hvaruti Stskilliga iakttagel-
ser finnas samlade °). Far man satta tro

till sjofarandes uppgifter, sa\ ar foglars

formaga att gora langa och vidstrackta

ulflygter verkligen forvanande. Berattel-

ser om foglar, som langt ute pa Oceanen

begagnat Skepp till nagon stunds hvila,

tiro ej sallsynta, och Jenner anfor exem-

pel af Gass, skjutna i Newfoundland, hvil-

kas kriifvor man funnit fulla af Mais, oakl-

tadt detta sadeslag cndast odlas pS gan-
ska stort afstand derifran. Som bevis pa
en nastan otrolig instinkt att aterfinna

bemmet, omnaranas Dufvor som i morka
larar blifvit transporterade ofver 100 mil,

och likval atervandt till sitt hem sa snart

-•*)
Fkoriep Notizcn. VI. N:o 19.
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de atervunnit frihcten. — JrmcEU har

forgafves sokt erhalla nSgra palitliga be-

vis pa foglars vintersomn, som af sa m3n-

ga anlages till forklarande af deras peri-
odiska iorsvinnandc och Sterkomst. Nar de
den varmare arstiden Sterkomma, aro de

ej heller i det afmagrade tillstand, hvaruti

Maramalier efter atervaknandet befinna

sig<

Knappt har nagot amne af Ornitholo-

gien sa mycket blifvit omtvistadt som den

beryktade fr&gan ora S valors hvila pa sjo-
botten om vintern, af manga personer

uppgifven, men af ingen Naturforskare

personligen bestyrkt , och numera af fa\

^oologer trodd; och i sanning, i sam-
ma man fullkomligen osannolik, som var

kunskap ora djurens organisation och lef-

nadssatt i allmanhet tilltagit. Med skal

anmarker Hr- JVilsok att samma sagen
fordom varit utstrackt afven till andra fog*

lar, om hvilka dess origtighet likval 1st-

tare kunnat uppdagas- Bannlyst fran des-

sas Historia, synes den slutligen hafva

concentrerat sig till Svalans; och den som
nagot fastat sin uppmarksamhet vid na-
turhistoriska meningars egen Historia tor-

de mindre snart forvanta denna sagens

fullkomliga forsvinnande- Sailan synes
likval mot nagot pastaende kunna anforas

sa manga theoretiska skal; ty jemforelsen
med Mammaliers dvala i luften och pa
det torra, forklarar ingalunda mojligheten
af flera manaders somn i ett helt frem-

mande element , som utesluter luften. Sva-

lans anatomic visar ej nagon analogic med



388

dc i vintcrsomn liggande Mammaliers egna
organisation; och deras flyttning till syd-
Jigare lander, synes, saval enligt resan-

des uppgifter som inhemska observation

ner, knappt knnna betviflas. Deras vistan-

de nara vatten vid deras a*terkomst och

flyttning, ar en naturlig foJjd af deras be-
hof af vatten- insekter, hvilka de maste

uppsoka i den man land-insekterna vid

hdstens intrade forsvinna. Vid forsok att

halla S valor under vattnet, hafva de
ej

uthardat langre an andra foglar.
•—* Jen-

ifer, i sin ofvannamdc afhandling, bar af

alia de iakttagelser och forsok ban kunnat

samla, likaledes bestyrkt Svalans fiytt-

ning*
— Ett af honom anstaldt forsok

bevittnar deras instinkt att aterfinna och
iureda samma bon, som de forr bebott.

Han fangade 12 Svalor i sina bon och

markte dem
pa\ det satt, att ban pa alia

afskar sine tSr
pa"

ena foten, hvarefter de

losslaptes. Foljande a"ret fangades flere

af dem a nyo och pa samma stalle. Sed-

nare gaf man
ej mera nSgon uppmark-

samhet derat, da" handelsevis, efter 7 ars

forlopp, en katt ertappat en af dessa mark-
ta Svalor. *— Ett vida alldre, men foga

bekant, bevis i samma amne,anfor redan

Roesel i sin Insecten-Belustigung. En viss

Hr. Frisch i Berlin fangade om hdsten na-

gra Svalor i sina bon, och knot om de-

ras ben en trad, fiirgad med en upplos-

ning af rpd vattenfarg. Foljande varen

aterkommo samma SvaJor i sina bon, och

fargen i de fastknutna tradarne fanns af-

ven qvar, till ett bevis att dessa svalor
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icke legat i vattnet, i hvilket fall det

lattlosta fargamnet utan tvifvel varit bort-

skoljdt. *) *— Delta anmiirktes redan

Enligt Jenners iakttagelser anlanda

svalorna till England i borjan af April
och aftaga mot medlet af August!. De
ankomma saledes omkring en raanad tidi-

gare an till oss, men cjvarstanna i Eng-
land ej

sednare. Narmaste anledning till

deras flyttningar ar att om varen vinna

ymnigare foda for sina ungar, om liosten

att vinna den for sig sjelfva, d£ den i

Norden borjar tryta, Jenner pastar att

bade svalor och andra foglar, som lagga
flera kullar om aret, stundom lata den
sista forges.

Jenner nekar, att vid foglarnes van-

dringar de yngre i allmanhet ledas af de

aldre; ty om man an ville antaga detta

for sadana, som flytta i riktiga stracktag,

eger det likval ingen grund hos andra, och
minst kan sSdant komma i fraga om Go-
ken, som, ofvergifven af sina egna foral-

drar, uppfodes an af en, an af en annan

fogelart. **)

*) Roesel Insecten-Belustigung , II. 2. p. Z5j.
Zorn Petinotheologie.

**) Nyare O mitholo gisha Skrifter
och u4fh an d li 11 g ar.

Lichtenstein liar i ofvanmimde Catalog
ofver Berlinska Museums Doubbletter i8a3
beskrif'vit ett

ej ringa antal af nya foglar, i

synnerhet af Saxicola
, Myjothera ,

Picus m.
il. — Han liar afven uppstaJlt ett nytt ge-
nus, Sphenura, sora utgor en slags mellan-
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Herpetologie.

Sa
j
a
".

^et vig^g^e bidrag till Amphibiernas
nts f5r- Naturalhistoria, som under de sednare uren
vandlin"blifvit framlemnadt, ar utan tvifvelRusccwis

gar.

lank rnellan Certhia, Sitta, Sylvia och Tor*
dus , och hvaraf i Berlinska Museum redan
finnas o'fver 20 arter. — I denna brochure
traffas dessutom tafrika upplysningar roran-
de atskilliga foglars konskillnad, forapdrin-

gar, Synonymie, o. s. v, hvilket sa mycket
mer forljenar att liar anmarkas, som man af

en doubletr-catalog ej vantar sig sa veten-

skapliga underrattelser.

Ornithologie fiancaise, ou Histoire natu-
rclle generale et particuliere des oiseaux de
France. Par L. P. Vieillot. — (4:o)-

Gallerie des oiseaux du Cabinet d'histoire

naturelle du jardin du Jloi, par L. P. Viel?
lot et Paul Oudart. 4:o* (Redan 29 halV
ten aro utkomna).
The Birds of New South Wales and their

Natural-history. By J. W. Lewen. London
1823. 4:o »

A Treatise on Britsh song Birds including
Observations on their Natural-habits, Incu-

bation &:c. London 1822. 12:0.

Th. Horsfield Zoological Researches in

Java and the neighbouring islands. — N:o
III. London 1822.

Abbildungen zur Naturgeschichle Brasili -

ens, von Maximilian, Prinz von Wied Neu-
Wied. N:o IV.

Beitrag zur Naturgeschichte dps Sariama

(Dicholophus Illig). von dern Prinzen Maxi-*

miltan zu Wied-Neu-Wied. — Nova Acta
Acad. Nat. Cur. Bonn. Tom. XI. II. p- 34 1.

Scolopax Brehmii, von Raup. Isis 1823.

X. p. 1 147-
— (En formodad py, nordisk

Art, nara beslagtad med Sc. major och Sc.

Gallinago).

Ornithplqgisclic Beylrage yop J?. Boje, \$fa
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arbete om Vatten-Salamandern *). Dot

kan antes som en fortsattning af denna for-

fattares fortrafftiga undersokningar -eXHy
pochton (JProteus*) anguinuSj och som ett

motstycke till Roesels masterverk 6'fYer

de andra Batrachierna. Rusconi har liar,

liksom Roesel, allt ifran aggens forsta

frarakomst och befrugtning, dag fran dag

foljt djurens utveckling, och de markvar-

diga metamorphoser Salamandrarne un-

derg5, sardeles i anseende till respira-

tionsorganerna. —* Rusconi anser sig 6f-

vertygad, att slagtet Siren Linn, icke in-

nefattar nagra fullkomligen utvecklade djur,
och onskar kunna uppdaga detta genom
anatomisk undersokniug och jemfbrelse med
Salamander-larverna.

Den herjktadeBjpochtojiangulnus **)— hvars fordna benamning Proteus mast

iindras, i anseende till elt redan afLiNNE
sa kalladt Infusions^djur i

— forekommer
afven pa Sicilien, enligt en uppgiftafDr.
Mappes i Frankfurt ***) Denna upptackt
synes gifva vigt at den redan af nagra

Zoologer yttrade formodan,att detta djur

mojligtvis kunde vara detsamma Aristote*

les kallar Kordylos.

*) Amours des Salamandres aquatiqties et de-

veloppement du tetard de ces Salamandres ,

depuis l'oeuf jusqu'a l'animal parfait. Ouvra-

ge du Dr. M. Ruscomi. Milan 1821. — FoL

73. Planches 5 colorie'es par 1'auteur lui-

meme.

**) JLrsberattelsen 182 1. pag. 1Z1.

***) Meckels Archiv fur die Physiologie , VIH.
3. pag. 469.
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Omars Ehuru det redan ar val ka'ndt, alt

ftrm&gaAmphibier i alimanhet kunna Here ma-

fusta. nader , ja
liela aret, utharda utan nagop

foda, liar man likval mera sallan haft till--

falle att forvissa sig liuruvida forhallan-

det ar detsamma med sjelfva Jettarne bland
dem. Man har anmarkt, att en storre

Boa, som af Hill blifvit visad i Tysk*
land, forst sedan den omsat skinn ater*

vunnit sin fordna liilighet och begaret
att ata, efter hela tvenue axens fuHkoin^

liga fasta *).

Ormart Ormars forfarliga gift synes, enligt
glfu Johnsons observationer , verka mindre haf*

tigt pa rofdjur an p& andra, och t. ex.

mindre pS Katten (in pa Hunden ,
an min-

dre pa den beryktade Ichneumon (eller

Munghus), som af indiska gycklare nytt-

jas att angripa och doda ormar **). J)en

sagen, att ormgiftet ej
kan verka dodligt

p& Ichneumon, ar likval ogrundad, afven

som Johnson bestrider att delta djur s3*

som motgift fortar nagon viss ort; det

synes sannolikare att det endast sasom

hunden ater nagot gras for att reta till

uppkastning. Qrmens gift verkar efter

fdrnyade bett allt svagare, sa att af 10

eller 12 lions, som efter hvarandra sarades

af sjelfva Coluber Naja (Cobra de Capel-

la), dog den forsta inom nagra fa se-i

cunder, men den sist bitue forst efter en

timme.

*) Froeieps Notizen 1823. p. 279.

**) Sketches of fields ports, as followed by the

natives of India &:c By Daniel Johwson. Lon»
don 183.2. 3.
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Som ytterligare Levis att nya giftlan-

Jer koinma i de ulbrutnas stalle, anfor

Johnson en olyckshandelse, som tilldrog

sig da" en Indisk Ormforare visade en
dansande Cobra de Capella. Dess son,
som retade ormen, blef biten, och dog
efter en timme. Fadren pastod att so-

nens dod omojligen kunnat fdrorsakas af

prmen, emedan denne ej egde gifttander,
pch s3val han sjelf som sonen forut ofta

blifvit bitne utan nagon pafoljd. Men vid

anstalld undersokning funnos de fordna

gifttanderna ersatte med nya, som anna

obetydligen framskjutit.
•—• Enligt allt

hvad Johnson kunnat utforska, ega India*
nerna intet osvikligt medel mot ormbett*
Nar de ga pa jagt efter ormar medfora
de alltid sin Guhr Gujiri, ett litet karl

med eld och ett instrument af jern, i

form af tvenne krokta hakar. SSl snart

nagon blifvit stungen, framsuges forst blo-

det, och jernkrokarne inpassas alldeles

glodande i de af ormgaddarne gjorda
saren.

Hull I

, ,m

De egentligen herpetographiska arbe*
ten som under de sednare aren utkommit,
synas vara ganska fa

$
i synnerhet saknar

man for denna djurklass sadana praktfuU
la Iconographier, som upplysa de andras
foremai. Dessa skuile vai for Herpetologien
vara ga mycket mer vaikomna, som Am-
phibierna efter doden forlora sa mycket
af sina naturliga farger, — hvilket ater

sannolikt just har utgjort stdrsta hindret
for deras afbildande.
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De sednare haften af Prins Maximi-

lian Neuwieds framstallningar af Brasiliens

djurarter, innefatta likval flera Amphibi-
er, alia tecknade efter lefvande eller ny»
ligen dodade foremal.

I ofvan anforde Catalog af Lichten*

stein finnas afven atskilliga nya arter af

Amphibier beskrifne ; men en sardeles upp-
marksamhet fortjenar att i denna bro-

chure fiistas vid Schultzes har upptagna
forsok , att utreda ocb bestamma de for*

anderliga europeiska Landodlorna, Lacer*

tae, ofver hvilkas verkliga forhallande an*

nu rader nog mycken ovissbet. Af de i

Tyskland forekommande Landodlor bar

man formerat ej mindre an i3 arter, dem
Schultze anser sig enligt Naturen bora re*

ducera till endast trenne, nemligen L.

viridis, agilis och muralis.

Chryso-
* American Medical Recorder (Julii

donta 1822) fiimes en beskrifning ofver en ny
ioiHs. Amphib, borande till Batrachiernas ord-

ning ocb kallad Chrysodonta lar<vcefor<*

mis j af Dr. Sam. Mitchill i Newyork *>***

Djuret sages vara fran Georgien , uppnS en

storlek af 36 turns langd samt 5 turns

omkrets, ega en slat bud, en med manga
ocb bvassa tander vapnad mund, och en

Iropp med 4 extremiteter utan ben. •*
Eburu en anatomisk beskrifning pa deU
ta djur afven blifvit bifogad, synes dess

verkliga natur och dcss piats i Syste*
met likval annu Stersta att uppdaga.

*) Fkoriep* Notizen IV. N:o 81.
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Jchthyologie,
Sa stark och liflig de fullkomligare

F»>*«

yertebrerade djurens omsorg for sin afFo- $tinit.

da yttrar sig, afvensom fleres bland de

lagre klasserna, sa" fremmande synes en
sadan instinkt vara for fiskar och i all-

manhet for djur som vistas i vattnet. Det
ar derfore atminstone en ovantad upp«*

gift, att i Lorenzofloden, ofvanfor de be-

kanta Katarakterna vid Niagara, Stskilli*

ga slags fiskar plaga kring stranderna

sammanstapla sma fordamningar, att den

lagde roramen
ej

m& bortforas af strom-

men. Dessa fordamningar sagas besta af

belt enkla hogar eller vallar af smasten,
dein dessa fiskar sten for sten samman-
biira med munnen *).

Ett lika markvardigt drag ur fiskar- Frusn*

nes Naturhistoria ar den nu ytterligare §terUf*

bestyrkta iakttagelsen, att dessa djurs lifs- vate,

rorelser kunna for en langre tid genom,

bastig och stark kold alldeles upphafvas,
men sedan fullkomligen Sterstallas. Frank-
lin sager sig bafva i Norra Amerika flera

ganger observerat detta phenome'n, -och
bar afven bestamdt uppgifvit de olika ar-

ter med hvilka detta forsok i synnerbet
lyckas. Hartill fordras en hog grad af

kold i luften, sa att, da" fisken lagges pa
isen , densamma nastan i ogonhlicket stel*

fryser, innan ban binner do i biist af

sitt element. I detta lifsyttringslosa till*

stand kan ban sedan utharda flere timmar,

k

) Morning-Chronicle/ — F&OIUE*' Pfoti?. Yly
W'.O U7. p. IQ2.
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ja hela dagar, och aterfa sin rorelse na>
hao la'gges i kallt valten °), eller enligt
Franklins uppgifter , afven nar den upp-
tinas for elden. — De arter pa hvilka

Franklin observerat delta aro: Corrego-
nus albus, C. signifer, C. quadrilateralis,
Forellen, Laken, Gaddan, men i synner-
het den sa kallade roda Karpen, Catasto-
mus Leseurii *'*).

I Lichtensteins redan ofta omnamnde
Catalog forekomma afven beskrifningar p&
atskilliga nya fiskarter, de enda vi for

det forflutna aret funnit att anmala.

Entomologies
Mosrjui-

t05, Lasaren torde paminna sig de i forra

Srsberattelsen meddelade underrattelser

om Sodra Amerikas plagsamma Mygg el-

ler sa kallade Mosquitos. Franklins resa

visar, att de hithorande arter som hem-
sdka Norra Amerika likaledes utgora der

en af de storsta olagenheter, sardeles for

resande. Dessa Mosquitos sagas jaga Buf-
flerna &t slattmarkerna och Rename till

Polarhafvets kuster; men deras arter aro

icke bestamda, och formodligen innefaU
tas under denna allmanna benamning gan-
ska olika Insekter. Det synes emedlertid

*) Froriep Notizen. IV. N:o 69. p. 3?.

**) Man pastar sig afven liar i Sverige hafva
-

iakttagit sanima phenome'n.
— En erfarenhel

som man ganska ofta kan cga tillfalle att goJ

ra, ar alt Insekter, i synnerhet Goleoptrer ,

djupt infrusna i isstycken ,
vid dessas uppti-

Daude atertaga sin lifligliet.
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vara ett nytt bevis, att den allmanna

ilagan ofvef deras plagsamhet icke ilr

ofverdrifven, da afven Franklin yttrar om
3Nord Amerikas Mosquitos, att, om man
nodgas flera dagar vara utsatt for det qval
deras ouppborliga anfali fororsaka, upp-
kommer deraf slutligen ett lidande, som
kannes odragligare an kold, hungersnod
och andra plagor man i detta strangakli-
mat maste utbarda.

Genom flere resandes 6'fverdrifna be- ^rgas

rattelser liar den lilla staden Miana i Per-Persicu3j

sien redan langre tid varit alltfor ilia be-

ryktad for en liten, men hogst farlig in-

sekt, som derstades sages uppeballa sig,
afven i bonings-rummen, och bvars gan-
ska smartsamma bett berattades medfdra
de farligaste foljder, stundom ddden, —
i synnerhet for fremlingar, medan den
vore fdga besvarlig for infodingarne *).
Fischer i Moscau bar slutligen fatt till-

falle att granska flere individer af detta

beryktade djur, och upplyst, att det en-

dast hor till Acariderna (flott eller fasting),
samt utgor en ny art af slagtet Argas, kal-

lad Argas persicus. De omtalta vadliga el-

ler dodliga casus maste saledes anses

hafva varit tilfalliga.

I en barom sarskildt utgifven bro- , ,

chure bar Fischer tiilika anfort 8 arter afcameii-

slagtet Ixodes (fasting), bland bvilka en Ims *

k

) T. ex. Dltbe Voyage en Perse, fait dans
les annees 1807, 1808, 1809. Paris 1819.

—
(Tom. II. p. 323, 3a4>.
Maubige Kotzebtje, Voyage en Perse 1817.

Paris 1819, 8. — (p. l8o 6c 194).
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ny af ovanlig storlek, som lefver pa Ka*
melerna; Ixodes came/mus***).

Mai Eu i physiologiskt afseende och i syn~
lcfvcr

nernet f°r liiran om animaliska nutritio-

af Ami-nen temligen ovantad uppgift ar Hunne-
*

mans om en Insekt, som syntes lefva af

en mineralogisk produkt, nemligen af

Amianth. Kirby liar funnit ifragavarande
Insekter vara larverna till ett slags mal ,

Dermestes vutpmus; och att de
ej

till*

falligtvis valt detta amne for sin for-

vandling, utan verkligen sSsom fodiimne,
anser han sig kunna sluta deraf, att de*
ras gangar i Asbesten voro af olika di-

mensioner, och saledes syntes sta* i for*

hallande till Larvernas tillvaxt •*).
— Om

detta verkligen eger grund, hvilket

forsok med andra Dermesteslarver torde

kunna utvisa, sa* skulle bland de forsto-

rande Malen det till och med finnas s5*

dana, for hvilka icke ens Asbesten vore

saker, ehurn eljest uthardande sjelfva eldens

averkan.

Achiy- Achtysia Dytisci har Audouin kal-

. lat en liten Insekt, som han funnit para-
sitiskt fastadt mellan abdominal*segmen-
terna af en Djtiscus marginatis* Ben an*

ses hora till Cuviers Arachnides tracheen-

nes, och endast besta af en ihalig massa *

som inuti hvarken visar nSgra inelfvor

9ia

Dytisci

*) Notice sur I'Argas de Perse (Malleh de

Miatne'h) decrit par les voyageurs sons le nora
du punaise veniuieuse de Miana. ParG. F*

Fischer de Waldheim. Moscou 1823, 4? av^e

«ne planche.

**) Froriep Notizen IV« p* 72.



$99

cllcr nagon excretionsgang eller ogon, el-

ler, utom de mycket korta fotterna, na-

gon annan organ an sugroret °).
—- Detta

djurs Naturhistoria synes fordra ytterli-

gare iakttagelser, och man har all

anledning till den formodan, att afvea

pa vara Dystisci nagra Achlysier torde

forekomma, da en ny Art af delta slagte
redan blifvit af Grefve Manneuheim fun-

nen pa Dystisci i Finland **).

*) Memoires de la Societe d'histoire naturelle

a Paris. Tom. L — ^Paris 1823).

'*) Entomologiska Skriftcr:
Germar, E. F. Insectorum Species novas

aut minus cognitac, descriptionibus illustra-

te*. Vol. I. cum tabb. II. aeneis. — Hala;

C1824) 8. — Denna Volume innefattar be-

skrifningar pa 890 nya Coleoptera, hvaraf

277 fran Europa, &. fran Asien, i3 fran

Afrika, 85 fran Norra Amerika samt 474
fran Sodra Amerika. Storsta delen aro Cur-

culionides, for hvilka forf. foreslagit en mangd
nya genera.

Periculi Entomographici , Species Insecto-
rum nondum descriptas proposituri, fasci-

culus, Auctore C. B.. Sahlberg. Aboae 1823*
8. cum Tab. IV seneis. — Beskrifningar pa;
56 nya Coleoptrer, hvartill originalen finnas
i Hr. Schonherrs samling.

Zweihundert neue Kafer, von Java, Ben-
galen und dem Vorgebirge der guten Hoff-

nung; beschrieben von C. R. W. Wiede-
mann* — Wiedemanns zoolog. Magazin. Band
II. Stiick 1. — Altona 1822. 8.

I samma hafte bar I. V. A. Hannemann
bemodat sig att sasom 7 sarskilda arter be-
stamma de hittills under Agrion puella upp-
forde varieteter.

The natural history of the Lepidoptei ous
Insects of New-South-Wales, By I. WXewin.
London 4. Tab. 19.
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Tic lm in thologi e.

Biodi&ci Dct nu mer an forut brukliga begag-

vo
!

?
r

r~ nandet af biodiglar, liar, fornamligasl i

Frank-

Eucnemis, Insectorum Genus monogra-
pliice tractatura iconibusque illustratum, a
C G. de Mannerheim. Petropoli 1823. Tab.
1L — (Innefattar 11 arter af delta nya slagte,
som blifvit skildt fran Elater).
Fauna Insectorum Europe cura E. F.

Germar. Halae 8 transy. — Fascic. — 8:0.

(Iconographisk).
A. D. Hummel : Essais Entomologiques N:o

III. St. Petersbourg. 1823. 8. (Utom strod-

da anmarkningar innehalles i detta hafte af-

ven en Monographic ofver slagtet Felo-

•pliila \
af Bar. Mannerheim).

I. Fr.' Esciischoltz: Entomographien, ne

Lieferung, mit 2 ilium, Kupfern. — Berlin

1823. 8.

A. M. C. Dumeril: Considerations sur la

dasse des Insectes. Paris 1823. 8. c. Tab.
Ueber die Insectenfaune des Districkt*

Kolhwan im siidlicben Siberien, von E. F.
Germar. — Isis 1823. 7. p. 738.

C. I. Schonherr: Gurculionidum dispositio
et nova genera.

— Isis 1823. 10. p. n34«
Hellwigia, novum insectorum genus con-

didit I. L. G. Gravenhorst. — Nov. Acta

Acad. Nat. Cur. Bonn. Tom. XI. II. p. 317.
cum tab. sen. picta.

— (En ny insekt ur

Ichneumonid-familjen och narmast Ophion,
men bvilkens antenner aio clavabce. Arten
kallas H. elegans , och en annan art, H,
obscura ar annu tvifvelaktig; bada euro-*

peiska).
Analecta entomologica auctore I. W. Dal-

man. Holmiac 1823. 4:o. c. Tab. IV. icneis.

Af Rirby och Spence's beromda Inledning
till Entomologien, — bvaruti nnnes samladt

dct
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Frankrike, vackt behofvet af en ymniga-
re til Jgang pa dessa djur. [Nobles i Ver-
sailles bar i anledning ba'raf uppgifvit ett

salt, att i egna reservoirer kunna under-

balla oeb uppfoda dem. Den reservoir

ban nyttjat beskrifves vara af 7 fots langd
samt 3 fots bojd ocb bredd; de lutande

vaggarne bekladdes med lera och inrat*

tades sa, att friskt vatten bestandigt ge-
nomflot dem. Eeservoiren utsattes for

solen, skyddades for iiordanj omlades
med torfvor, ocb i botten planterades

nagra passande vaxter. ~— I November*
1820 slapptes. ett par tusende blodiglar
deri, bviika diver vintern gomde sig i dyiij
mot varens slut marktes nya iglar.

*•*

Nobi.es sager sig i Angus ti bafva anmarkfc

flere slags koniska balor, som hvardera
inneholl ett slags oval Cocon, af en silkes-*

cocons storlek , och utat genomborrad 11a-

Stan som en svamp. I flere af dessa

traffades fran 9 till 14 unga blodiglar*
Att fullkomligen utreda dessa boningars
uppkomst, bade aniiu icke lyckats, erne-

dan, sa siiart igeln begifver sig dit> vatt-

det markvardigaste m&n tanner orfl Xnsek-'

ternas hytta och skada, derris Instihkter^

konstdrift, fo'rsvars-medel , omsbrg for sin

afkomnia, forvandlirtgar, ton m* och hvaraf
i England redan 3 upplagor utkoinmit, —
har, genom Okens foianstaltande, ntt afvert

eh tysk ofversattnihg boijat utgifvas:
—

Einleitting in die Entomologie : oder Eieinen-
te dcr Naturgeschichte der Insecten, vort

"Wilh. Kikby und Wilh. Sfjbwce, hr Band,

Stuttgart 1823. 8.

K. V. A Arsb. i&rf. *&



net nppgrumlas, och s&lunda fordoljer hans

yidare ioretag *).

Vibrio Fjiancis Bauer har om ett litetdjur,
Tritici

J;a lla(] Vibrio Tritici uppgifvit nagra Le-

synnerliga iakttagelscr, enligt hviika det-

samraa kan af fuktighet aterlifvas sedan
det liingre tid legat torrt och ororligt.
Dessa sma djur traffas i sjukliga hvete-

korn och i form af sma tradar. Sa liinge
de voro fuktiga syntes de i jemn rorelse.

Sedan de torrkats och Here dagar legat
sasom doda, vaknade de vid ny begjut-
ning och atertogo samma liflighet som
forut. jNagra af denna art hafva aterlif-

vats i hvetekorn, som i hela 5 eller 6 arcn

legat torra. De storre individerna hafva

likval ej pa samma salt kunnat ater-

vackas , men forvarade i lagom fuktighet
kunna de omkring 3 manader bibehallas

vid ur. **)
Actinia Bland de talrika Mollusker som beho

nfopa-
hafvets strander, utmarker

sig' ett slagte
dos. kalladt Actinia genom en kort, trind och

enkel kropp, hvars ganska vida mund
stralformigt utskjuter en mangd flikar ,

och far derigenom hastan utseendet af en

stralblomma. De fiesta arter af detta tal-

rika slagte synas icke ega nagon locomo-
tion , och deras verksamhet sy lies inskrankt

till ett blott uppfattande af de fodoam-
nen som tillfalligtvis drifvas inom kret-

scn af hvad de kunna atkomma. I hafs-

viken vid Neapel har likval Otto upp-

*) Froriep Notizen 182.3. p. 296.

**\ Froiuep Notizen 1823. VI. N:o 88.
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ttickt en Actinia, soni genom den ovanli-

ga local hon valjer lor sitt faste, betje-
iiar sig af ett annat djurs locomotion och

verksamhet, for att erhAlla sin foda. *—
Det finnes, som man vet, vissa sma hafs-

kraftor, hvilkas stjert
icke eger mlgotskal,

och hvilka derfcire bland de tomma sneck-

skal som ligga pa hafsboltnen i ofverfldd,

utvalja sig nagot ])assandc, i hvilket de

inkrypa baklanges och alltid slapa med sig.

De kallas derfore Parasitkraftor. Pa des-

sa innastlar sig den ifragavarande Actini-

an pa det satt, alt den faster sig vid de

af Parasitkraftor bebodde sneckor, hvar-

vid den sa passar sitt lage , att dess mund
kommer under kraftans mage och saledes

ej langt fran dennes mund, fran hvilken

den bortsnappar nagot af den foda kraftan

drager at sig. Genom detta faste ar den
tillika fredad saval for all skada af kraf-

tans fotter , som af skafning nar denna

slapar sitt sneckskal med sig till nagot
annat stalle. Det synes ej som Parasit-

kraftan- hade nSgon olagenhet af denna

besynnerliga ledsagare, ty som Actinian

icke ar fastad vid kraftan, utan vid sneck-

skalet, synes kraftan i s&dant fall latt

kunna flytta sig i ett annat sneckskal.

Men markvardigt ma* det forekomma, att

denna Actinia aldrig ses valja andra sneck-

skal, an dem som bebos af samma art Pa-

rasitkraftor, nemligen af Pagurus Bern-

hardus, och att densamma aldrig funnits

beledsagande andra Pagurusarter som fo-

rekomma i Medelhafvet. -—• Denna Acti-

nia afviker afven i formen fran de ofriga



4o4

samsUigtingarnc, lion nv mera ntbredd; i

lefvande tillsLftud ar lion hvit och bestrodd
mod purpurroda fliickar. *—, Otto bar kal-
lat bcnne Actinia carciniopados ?Jj,

Flere andra nya Mollusker y alia haf-

vets innevanare, bafva likaledes af Ott€>

blifvit uppdagade ocb beskrifne ffX <—*

Bland dessa iorekommer ett nytt bevis

PyramispS ofverraskande ocb enkla former i ett
tctr**°~ alldeles nyttsliigte, kalladt Pyramis y bvars

gelalinosa, men fasta ocb saledes krystal-
liniska kropp bilclaren pyramid med bvas-

sa kanter, i medlet af bvars basis dju-
rets mund befinner sig ***}. Dess langd ar

§ till en turn. De framstaende kanterna

aro fint taggiga, ocb bela denna varelse

liknar vicl iorsta paseendet sa alldeles en
liten fyrsidig pyramid af krystallglas, att

man knappt skulle misstanka den att vara

nagot animaliskt. Dess hire organisation
ar lika enkel; den bestar af en homogen,
elastisk massa,, sa\ genomskinlig, att, om
djuret lagges pa ett skrifvit papper bok-

stafverna synas tydligen derigenom. Nar

djuret oppnas forblifva incisionens sirdor

fasta, utan att nagon vatska utrinner. hh

Djurets rorelse synes verkstallas pa det

salt, att det medelst den pa kroppens
basis befintliga munnen langsamt insuper

*) Nova Acta Acad. Nat Cur. Bonn. Vol. XT.
II. p. 288. — Tab. XI.

**) Beschreibung einigcr neuen" Mollus'ken n.

Zoophyten von A. W. Otto. Nov. Act. Acad.
Nat. Cur. Tom, XI. p. 273. c. Tab. V. —

***) L. c. p. 3o6. Tab. 42. fig.
2.
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vatten, hvarefter det atcr sammandrager

sig och dervid ater genom munnen med

haftighet utsprutar detsamma. Derige-
nom skjuter det sig saledes bakliinges,

nemligen sa att pyramidens spets klyf-

ver vattnet, och synes genom denna be-

standiga insupning och utsprutning af vat-

ten tillika forratta de funktioner, som vid

detta djurs brist pa motsvarande organer,
skidle svara mot andedragt och nutritions-

process. Den enda annu upptackta arten

af detta slagte kallas Pjramis tetragona,
och ar funnen i hafsbugten vid Neapel.

—
(I systemet Mir dess plats nara slagtet

Diphjes Cur.*)
Lika besynnerligt, men ocksa ma- Doiio-

handa mera tvifvelaktigt ar ett annat nyUd
"™

r™l"

djur kalladt Doliolum mediterraneum, en neunu

zoophyt, som liknar ett stycke af en glas-

cylinder, eller rattare en liten tunna utan

bottnar. Dess langd ar endast J turn, det

bestar af ett fast glasaktigt gele, utan syn-
bara organer. Genom vexlande vidgning
och sammandragning af bada 6'ppningar-
ne insuper och utstoter det bestandigt

vatten, och observerades pa detta satt

temligen raskt rora sig i den lugna hafs-

ytan vid Neapel ')•
Annu ett hafsdjur , som likaledes phoeni-

bildar ett nytt slagte, bar af Otto blif- cnr
.

us

vit kalladt y ertumnus thetiaicoia, men ar eller

redan forut af Rudolphi omnamdt underVert"™"

jiaran af Phoenicurus >varius. Det utgorudicola.

en ofvergang mellan PlaHarier och En-
tozoa tremaloda ,

och ar i sVnnerhet mark-

*J lc. p. 3 1 3. Tab. fa.
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yardigt genom en synnerlig forauderlig-
het i sjelfva formen, pa salt som det be-

\ kanta maskdjuret Proteus, Det lcfver sa-

sora Parasit pa ett annat cijur, Thetis

fimbria^ och uppnar i liingd och bredd
na'ra halften af detta djurs storlek, ar s3-

Jedes i proportion den storsta annu kiin-

da parasit.
-— Afvenledes fran Neapel °).

Helmin- Helminthologien vinner for ofrigt en
thoi.

drlig tillokning af fortraffliga teekningar

graphic.ofver
sina foremal, hvilka i denna Ve-

tenskapsgren aro af sa m ycket storre varr

de, som de vanligtvis maste framstallas

med tillhjelp af mikroskop. — Utom de
redan anfbrda af Otto, lortjenar liar i

synnerhet att namnas Bremsers masterli-

ga Iconographie ofver Intestinal-maskar-

ne. Afven detta arbete ar en frugt af

den utomordentligt rika samlingen af des-?

sa foremal, som i Wien forvaras oeh i

forra arsberiittelsen omnamdes. -— Brem-

.ser begagnar vid dessa vanligen hvila el-r

ler genomskinliga djurs framstallande det

mi mera
ej ovanliga maneret, att presen-

tera dem pa svart botten **).
Ferussacs stora praktverk ora de

Mollusker som lefva pa landet och i sott

valten, fortfar att i detta amne lemna

*) Act. Nat. Cur. Tom. XI. p. 214. Tab. 4i.
De ofriga af Otto har beskrifna Mollu-

sker och Zoophyter aro: Doris nigricans,
Eolidia Hystrix, Eolidia cerateutoma, Asci-

dia? clavigera, Asterias bispinosa ,
Actinia

glandulosa, Cyclocotyla Belloncs, Salpa spi-
nosa

,
Gleba excisa.

**) Icones Helmin thum systema Rudolphi En-

tozoologicum illustrantes
,
curavit J. G. Lxiek-

seb, fasciculus 1, Vienna?, folio.
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Vetenskapen en skalt af iipplysande

figurcr *).
Afven den helminthologiska Systema-Heimin-

tikea har varit ett foremal for Here J\a- thoL

turforskares ifrigaste bemodanden, och vi matik"

bafva inom kort tid erhallit icke mindre
an trenne skiljaktiga uppstallningar i deU
ta amne.

Med sjunde delen af Lamarks Histoire

naturelle des animaux sans verte'bres,

ar nu detta rikhaltiga arbete fullandadt,
som i synnerhet for Conchyologen ar af

sa mycken vigt **).
•—» Blainville bar i

sin Anatomie comparee foreslagit en ny
anordning afven at dessa djur och en myc-
kenhet nya benamningar ***),

— och Fe-
russac har fullandat framstallningen af

det system ofver molluskerna, som ban i

stod af de rikaste tillgangar pa dessa fo-

remal , och af mangfaldiga iakttagelser om
dem, fullstandigt utarbetat f). Han har

ej allena uppstallt ett stort antal nya slag-

ten, utan afven ofta utredt deras hire

organisation och genom figurer upplyst
forhallandet.

*) Histoire generale et particuliere des mol-

lusques terrestres et fluviatiles, par M. le Ba-
ron Audebert de Ferussac. — Livrais. XXI.

**) Tome VII. Paris 1822. 8:0.

***) De l'organisation des animaux, on princi-

pes d'Anatomie compare'e , par Ducrotay
de Blainville. Tom. I.

,
contenant la Mor-

phologie et J'Aisteologie. Paris 1822. — 574-
io tableaux. Utdrag i Jsis 1823. IX. p.

97 1 -

*) Ett utdrag haraf fumes i Isis 1824. III.

Litt. Anz. p. i.
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,
Men dessa sysfcniatiska arbeten aro

alia af ett allt for stort omfang for att

bar kunna rnedgifya ens 4m kprtaste fnnn-
s lalining *).

«Q Foljande Skrifter aro annu att anmala, sa-

spm horande till IJelmintfrologiens nyarq Lit-
teratur :

A Descriptive Catalogue of recent Shells

according to t\\e Linnean method, by L.
W. Dillwyn. London 1823. 8. 2 Vol.

An Introduction to the Study of Conchyo-
logy; by Sam. Brookes. London 1823. 4:o.

Beschreibung einer neuen Molluske, Pleu-

rophyllidia, yon J. F. Meckel. — (Meckel's
Archiv 8:r Band. I:s Heft. pag. 190.)

— Sam-
ma djur som Otto beskrifvit under namn aj

Diphyllidia liiieatq. {Meckel bar afven,

gifyit (Jess Anatoniie.
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Comparativ Anatomie och
Zootomie.

Den comparativa Anatomien fortfar

J en fullkomligarc utbildning af sina sar^

skildta delar. Talrika undersokningar ,

som ej
sallan belonas af intressanta upp*

tackter, adraga nu detta fait af Nature

forskningen en uppmarksamhet och gifva
derat en odling, hvaraf man kan vanta
den rikaste skord.

Men den i vart land annu radande

brist pa saclana skrifter, som framstalla

sjelfva grunderna for denna Vetenskap och

summan'af dess narvarande kunskapsforrad,
liar valla t dess mindre allmannelighet hos

oss, och gor att sadana sednare utarbetade

detaljer, hvilkas ofverskadande forutsatter

ett lifligt minne af redan forut gjorda

upptackter, svarligen kunna undga att sy-
nas nog isolerade och fragmentariska.

Till dylika bearbetningar, for hvilkas System

allmant fattligaframstallningmahanda skul-af
jJJ^J

le fordras en ganska utforlig inledning,hora »*,

Okens observatipner pa djurens kranier
och tandsystem, samt de deraf hemtade
slutsatser och grunder for deras systema-
tiska uppstallning. Det ar allmant bekant
och erkandt i hvilket nara forhallande

djurens olika tandbyggnad och mastika-

tions-organer i allmanhet sta till deras
olika lefnadssatt och hela organisation ?

samt med hvilken fardel saledes dessa

partiella olikheter kunna anses repre-
sentera djurens skiljaktigheter i det hela

?

pch galla sasom karakterer for deras olika
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ordningar och slagten. Men annu vigti-

gare iramtrader dctta, sa* till sagande re-

presentativa forhallande i Okens system,
der organismens sarskilda delar hetraktas

i afseende pa deras utveckling och mot-

svarighet till hvarandra , och der saledes

analogiea i det hela spelar en hufvud-

rol. — Analogien mellan vissa partier,
t. ex. mellan armen och benet, handen
och foten, fingrar och tar, o. s. v. ar

nog pataglig for att ej behofva he visas,

men enligt Oken rader, t. ex. afven en

dylik analogie mellan hufvudet och andra

kroppens delar. Hufvudet ar sa till sagan-
de en repitition af dem, — och denne
forfattare har langesedan framstallt en sa-

dan analogie i sina detaljer. For det nu

egentligen ifragavarande a nine ma endast

anmar'kas, att, enligt denna jemforelse
svara bland hufvudets sarskilda ben ka-

karne mot armarne , och saledes tander-
na , mot fingrar eller klor , hvilken

motsvarighet hos de lagre djuren ar myc-
ket synbarare. Att utveckla detaljerna
af denna asigt, och af resultaten hemta
stod for en naturlig uppstallning af dju-
ren i synnerhet af mammalierna, har

varit ett af Okens bemodanden vid gransk-
ningen af de rikhaltiga osteologiska sam-

lingar sora i Paris forvaras.

I foljd af denna asigt och hans bar

gjorda observationer, anser Oken mam-
maliernas Tand-system fordeladt i sa man-

ga ordningar som det finnes fingrar. Oli-

ka djurordningar utmarka sig genom an

en, an en annan tands ofvervigt, hvari-
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Ailn ater hela cless tand-systems olika ka-

rakter liar fly
ter. — I allinanhet fordelas

tandsystemet i tvenne, hvaraf det ena

egentligen tiilhor mellankaksbeiien, det

andra de egentliga kakarne; detta sedna-

re fordelas ater i fern sarskilda Tandsat-

ser (Zahnsatze), som repetera olika fingrar.
Okens uppstallning af Mammalierna

enligt dessa tandsystem sammantraffar

ganska nara med de redan antagna ord-

ningarne. — Forsta ordningen innefattar

Gnagarne , karakteriserad af mellantander-

nas (Tramtaiidernas) ofvervagande utbild-

ning, svarande mot mellanfingren *)»
—•

De sa kallade Insecfivora, jemte Vesper-
tiliones och Marsupiales, utgora den an-

dra ordningen, hos hvilka djur finnes en
sardeles utbildning af de tander, som
Oken anser analoga med ringfingret **).

—
Jlvalar, Myratare, Ornithorhynchus med
flere foras i 3:e ordningen, i hvilken de
mot pekfingret svarande tander hafva 6f-

vigten °**}.
'— Den 4 :e innefattar de idiss-

lande djuren, hos hvilka de med lillfin-

gret analoga tander anses mest utbilda-

*) Brist pa tander; endast de framre kindtan-
derna; knappt nagon luck-tand; endast en

gnag-tand, ingen ho'rn-tand,

**) Obesatta mellanrum mellan tanderna; de
3 eller 4 bakre kindtanderna Jika och breda;

spetsiga luck-lander, ofullkomliga horn-tan-

der, olikartade framtander.

***) Obesatta mellanrum mellan tanderna; alia

sido-tander med trubbiga spetsar och lika;

ingen akta hornland; framtander stympade
(verstiirnmelt).



4l2

de *\ Hos de till femte ordniiigen ho-
rande djuren, nemligen Rofdjuren, fin-

nas alia tiinderna, men alia af olika form ,

ljorntanderna langre, sidotiinderna spetsiga
och uddiga **),

Af de annu aterstaende ordningar-
lie, —;

som tillhora ett annat tand-sy*
stem, — innefattar den ena (6:te) Qua-
drumanerna , hos hvilka alia tander finnas,

men af olika hojd; kindtanderna trubbi-*

ga., luck- tiinderna spetsiga;
— och den

^:de ordningen framstaller slutligen det

fullstandigt utvecklade Tand^systemet, da\

nemligen alia slags tander finnas och alia

lika hoga, -~ kind och luck-^tander trub-

biga, -^- hvilket karakteriserar menniskans

tandsystem.
Sadan ar ungefarliga grundritningen

af ett system, hvars vidare framstallning
li5r icke kan upptagas, och hvars allmanna
eller partiella inflytelse pa djurens^systema-
tik framtiden skall utvisa.

Oken liar dessutom i anledning af

Parjsiska museums granskning anfort eu

mangd af iakttagelser och slutsatser, som
val ofta kunna vara upplysande for Zoo-

logen och Zootomen, men utom sitt sam-

manhang skulle forlora sitt intresse ***).

*) Undre bak-tanden storre, oftast trevalkig,
luck-tanderna af samma form som baktandciv-

na, oftast horn- och framt&nder.

**) Alia slags tander narvarande
,
och alia ojikt

bildade, horntand lang; sido-tander spetsiga
och uddiga (zackig.^)

***) Uis 1823,
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Ett siirskildt bcvis for derma SsigtConfor-

af en mellan hufvudets och balens hen*1™** 1 af

byggnad radande analogic, liar af M. J.dcts och

Weber blifvit uppgifvet och grundadt pa
h*c

}
€~

iakttageJser om backenets och hufvudets

conformitet *). Weber tror sig genom
jemforelsen af ett stort antal kranier h"af-»

va funnit, att dessas olikheter
ej

sa myc*
ket utmiirka vissa mennisko-racer, som att

det snarare finnes bestamda former af

kranier, som forekomma hos alia nation

ner och i alia lander, och aberopar, till

styrka for denna mening, bland annafe

afven Here kranier af Tyskar, hvilka ega
alldeles de kannetecken som enligt Blu-

menbach karakterisera Negrernas. Pa sam-
ma satt forhaller det sig afven med bac-

kenets olika former. — Weber soker vi-

dare bevisa att samma hufvudsakliga olik-

heter, som forekomma i hufvudets form,
storlek, snedhet o. s. v. afven finnas i

backenets, ej
allena i allmanhet, uta'n

afven hos samma individ i fullkomlig mot-

svarighet; sa att man af hufvudets stor-

lek och form afven skulle kunna sluta till

backenets, — en upptackt, hvaraf Weber
tror att saval for Lakare-vetehskapen som
i synnerhet for forlossniugs-knnskapen
ganska vigtiga fordelar aro att forvanta.

Till en afhandling hvari derina asigt ut-

forligare finnes utvecklad, har Weber bi-

fogat teckning och beskrifning ofver bac-

kenets och hufvudets conformitet hos en

*} Forst framstalld i Journal fur Cliirurgie und

Augenlieilkunde von Grafe u. v. Waltiier.
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4o ars mansperson, som sannolikf; varit

rhachitisk, och hos bvilken dessa bada

benbyggnaders saval normala som anor-
mala beskaffenbet pa del nogaste synas
mots vara hvarandra

').

Psittaci
,

Le Vaillant bade for.nagon tid se-

'gioLT
^an ^ stat uppmarksambeten pa, en ovan-

lig konstruktion af tungan bos en art af

Pappegojor* Psittacus alerrimus
_, (Ara a

trompe Vail.l). Han jemfcirde den med
Elefantens snabel, bvilken jeniforelse dock

synts nagot paradox, sa rut ioranledt olika

gissningar och forklaringssatt. Vid en
sarskild undersokning, som Geoffroi Saint

Hilaire nyligen anstallt till utredande af

denna uppgift, bar ban visserligen funnit

denna jeniforelse vara nog oegentlig, men
tillika uppdagat en ganska ovanlig orga-
nisation af ifragavarande fogels timg~ap-»

parat. I staliet for den stora och Breda

tunga man bos andra Pappegojor finner,

ar dennas ganska liten
,
nastan endast som

en kortel i spetsen af den pa ett ovan-

ligt satt framstrackbara apparaten af oss

byoides. Denna afvikelse fnm slagtets all-

manna karakter ar bar sa mycket mera

ovantad, som denna lilla tunga inneslutes

inom en nabb, som snarare ar storre

ocb rymligare an bos nagon annan art. —•

Geoffroi kallar denna afdelning, eller del-

ta subgenus af Pappegojor: Psittaci micro-

glossi.
*':r

)

*) Neuer Beitrag zur Lelire von dcr Conform i-

tet des Kopfs und Bcckens, von M. J. Webeb.
Nov. Act. Ac. Nat. Cur. Bonn. Vol. XI. p.

4 1 1. Tab. 5o.

**; Mem. du Miis, d'Hist. nat. Torn. X. p.
i86.



4i5

Giosojms Sangiovanni bar fastat upp- Farg-

marksamhcten pa* nagra hos vissa Mollu- k
s

6v

sl^
sker, nemligen Ccphalopoderna , forekom- iios Cc-

mande hudorganer , clem man fordom en- 1
' 11
?
1

^
"

dast ansett sasom ett slags enkla kdrtlar.

Enligt denna fbrfaltare utgora. de ett all-

deles eget system af organer, som ban
k a liar Cromofore, emedan dessa tuberkler

synas vara salet for de lysande farger,
hvarmed Cephalopoderna tid efter annan
finnas prydde. De tyckas tillhora cor-

pus mucosum, aro betiickte af epidermis,
och ehuru de i fullkomligt hvilande till—

stand knappt aro synbara, frambringa de,
na'r djuret oroas , genom ,*sin utvidgning

genast stora och olikfargade fliickar 6f-

ver ryggen och sidorna af dess kropp.
Deras utvidgning okar da 64 ganger de-

ras fdrra volume, och visar dem af en
rund eller aflang form; de framskymta
och forsvinna med en otrplig hastighet,
och sprida derigenom ett vagformigt, vex-

lande skimmer, af olikfargade lysande
fliickar. Deras fdrmaga att vidga och sam-

mandraga sig synes afven hos doda djur

nagon tid fortfara, och yttrar sig om man
endast flack tar pa huden eller exponerar
djuret for ljuset, eller sagta vidror det-

samma. — Sangiovanni tror, alt delta

fargkorteUsystem tjenar djuret som ett

forsvarsmedel pa det satt, att dess fien-

der forvirras genom detta lysande, men
fbranderliga fargspel *j.

*) Giornale enciclopedico di Napoli, an XII.

JX;o 9.
— FnoRiEr JNotiz. V. p. 2i5.
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.Molluskcrna och de vanligen so* knl-

lade maskarna aro i allmantiet bftast f<>~

remal for Zoolomernas undersokniugar och
lemna for dessa ett vidt fait. Utom
aadra hafva vi under dot forflutna a ret

erhallit ett bidrag till Anatomien af Mu~
rc.x Tritonis, af Eysenhardt *),

— en

imdcrsokning era maNkanalens oppningar
lios Comatulas af Meckel *'3

);
— en

anatomisk undersokning af Ndis probo-
scidea och ora utvecklingen af dess pro->

pagations organer, af Gruitiiuisen *°*),—
sauit atskilliga npplysningar rorande Me~
diLsa aurita, af I3aer f).

Inscla- Mera sparsarat forekomma anatomi-
Ana

.

to~ ska undersokningar af Insekternas bygg-
nad. — Vi hafva att tacka Gaede for na-

gra sadana, inforde i Bonnska Akademi-
ens handlingar, nemligen om Litftkarlen

och nerverna hos larven till Hydrophiliis

piceus ; anatomjen af Buprestis mat-iana,

och af Aranea avicularia. -*- I anled-

nibg af forstnamde larv anmarkes hunt
hos larven till Libellida respirationeii
sker medelst sarskilda, i tarmkanalen sprid-
da organer, sorn i larvens bakre anda
liafva sitt ursprung; hos den fullkomliga
Insekten deremot sora vanligt medelsfe

de p& kroppens sidor befmtliga andhaden ?
<

eiler

*) Meckels Avehiv fiir die Fhysioldgic VIII. p.

2 ID

) Meckels Areliiv VIII. p. 47°*

***) Nov. Act. Acad. Nat. Cur. Bonn. Vol. Xt
p. 235. Tab. 35.

•f) Mecmls Arckiv, VIII. p. 3%.
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feller sa kallade Stigmata, odh respirations*

apparaten i tarmkanalen ir da alldeles for*

svuniien. Luften gar saledes lios Jarvea

fran tarmkanalen mot peripherieh af krop*

peri, men lids deii fullkomliga Insekten

Iran peripherieh iiiaU —^ Vid anatomien

af Aranea avicularia anmarkes bland «in-

iiat, att desS ogon ej
visa mihsta spar af

facetter, Sfveii under den starkaste for*-

storing, men att, om cornea horttages,
tinder densamma mines eii liten hvit ku-
la , soni liar storsta likhet med krystall-liri-
sen hos fullkomligare djur. Denna kula

ar Ster oftigifven med en tunn krans af ett

I6st svart amrie, som skulle kurina jem-
Foras med Iris i fullkomligare djurs ogon.
Gaede anser i foljd haraf Spindlarnas
ogon for mera fullkomliga ail de

ofriga
Insektei nas *)*

•J Nova Act. Ac. Nat. Gur. Bonn. Vol. XI. p»
323.

Till Zootomiens nyare Lilteratur bora af^

ven foljande Skriftert

Considerations et rapports nouveaux d'Osteo-

logic eornpare'e, concernant les animaux rw-

minans
, par Geoffeoi Saint Raaire. —

Mem. du Mus. d'hist. fiat. Vok X- p. n5
Composition des appareita ge'nitaux, uii*

naires et intestinaux
;,
a leurs points d'C ren-

contre dans J'Aulrucftic et dans ie Casoar,

par Geoffr. S. Hilaire. Mem. d. Mils, d'hist*

nat. Vol, IX. p. 438.

Organes semels de la pouiej par Geoffr.
S. HiLArRE. J. c: Vol. X. p. 57.

Observations relatives a Tappareil ge
/

ne
>

r-at'eur des animaux males; examen des li-*

k. V.A, Inb. i8a3. 27
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Histologic

Langre an andra grenar af vetenska-

pen om djurens organisation Jag laran om
sjelfva texturen eller organernas olika vaf-

nad outvecklad, och sedan Eichat blifvit

ett offer for sina lyckade bemodanden att

ofVer delta anine sprida ljus, syntes ve-

tenskapen med honom for nagon tid af-

ven hafva forlorat en vidare bearbetning.
Det ar i synnerhet Meyer och Rudolphi,
som &ter vackt PhysioJogernas verk-
samhet for detta amne, hvilket den forre

framstallt sasom foremal for en sarskild

vetenskapsgren , kallad Histologic*
— Heu-

quides renferme's dans Jes diverses glandes
qui penvent s'y rencontrer; histoire et de-

scription des animalcules spermatiques ; par
Prevost et Dumas. Mem. de la socie'te' de

physique et d'hist. nature! le de Geneve, Vol*
I. — Annales des Sciences naturelles. Tome F.

Ueber Zwerchfellknochen beim Dromedar,
von Leuckart; Meckels Arch. Vlll. p. 44 '•

Anatomische Notizen uber den Kanguruh,
Habnaturus giganteus ,

von Leuckart; —
1. c. p. 442«

Ueber das Skelet der Kafer, von Th. Thow,
mit Bemerkungen von Heusinger. — Mec-
kels Archiv. VIII. p. 5>j4»

Anmarkningar vid Anatomien af Nejon-

ogat, Petromyzon, af Magekdie och DesMou-

lins; Magendie Joftrn. de Phys. Tom. II. p4

224, — samt om mjolken hos denna fisk
,
af

Bory St. Vujceht. 1. c. p. 23 1. — Meckels
Archiv VIII. 2. p. 236. 2^2.
Ueber den in dem Skelet ausgesprochnen

Uebergang von den Wiederkauern durch die

Kameele zu den Einhufern, von J. F. Mec-
kel. — Meckels Archiv VIII. I. p. I.
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singer bar sokt samla det hithftrande kun~

skupsforrad man annu eger #), och redan

synes for dennayngre vetenskapsgren vaV

gen oppnad, att uppna ett ganska bety-
dande rum bland den organiska Naturla-r

rans aldre afdelningar.

,—
*) System der Histologic. Jena. — Heusinger

hanfor de olika texttirerna till n slag: bil.

ningsvafnad, hornvafhad; brosk-w.
, ben-w. ,

fibros-w., hud-w., nerf-w. , seros-w.
,
ader~w.#

parenchymatisk-w. ,
ko'rteUwafnad. Af de

2:ne forsta haften som redan utkorarait, irU

marker sig det i:a genom framsta lining af

horn-bildningen, sarat genom anatomiert af
haren och fjadern.

Hit hora afven Ibljande afliandlingar af
He using er:

Beytrage zur Lehre von der Absonderung
der Pigmente im thierischen Ko'rper; Mec-
kels Archiv fur die Physiologie VIII. I*

p. 37 .

Ueber die Entstehung der Haare aus Pig-
ment; Meckels Archiv. VIII. til. p, 557.

asA nsh is

-hT iiOT 5ia'f;

is ridiajofscii
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Physiologie.

De physiologiska undersokningar som
under de sist forflutne aren adragit sig
den mesta uppmarksamhet, aro de som haft

till foremal hjernan, nerv-systemet och
dess olika funktioner, samt vilkoren for

dess hufvudgrenars verksamhet. Vid for-

soken att intranga i denna hogst intres-

santa men dunkla och gatrika Labyrinth
af natur-forskningen, har man spart hvar-

ken moda , skarpsinnighet eller offer ; man
har forsokt att genom undersokningar pa
annu lefvande djur kunna uppdaga de

driffja'drar och verkningssatt, dem man af

den doda , stillastSende rnaschinens under-

bara sammarisattning ieke kunnat utrona.

Masejt- Magendies forsok att pa lefvande djur

*5k pS "torttaga
stdrre eller mindre portioner af

hjernanshjernan , eller sara olika delar af detta

adnr.
organ > hafva i synnerhet visat Joljande

for-

hallanden. Borttagas hemisphaererna all-

deles, sa uppstar genast en bloduttdm-

ning och coagulation, som forsatter dju-
ret i ett soporost tillstand. Forekommes
denna coagulation, sa ager alldeles mot-
satsen rum,, och djuren Lefinna sig i en

bestandig agitation; de flyga eller springa
wied en utmarkt liflighet. I synnerhet
framsta sadana ovilkorliga rorelser ganska
markbart, om man berofvar djuret alia

de portioner af stora hjernan, som ligga
litet fram om syntuberklerna (thalami
nervorum opticorum). Borttager man lik-

val hemisphaeren omedelbart framfor des-

sa tuberkler, sa likasom tvarstatmar hela
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maschineriet, djuret faller at sidan med
framstrackta extremiteter, och kan i flera

timmar forblifva i denna stallning. For
att upphafva detta tillstand,behofver man.

endast gora en inskarning bakom syntu-
berklerna, da stelhetea genasfc forsvinner

och rorligheten aterkommer. Afdessafor-

sok synes tydligen uppdagas, att funktio-

nerna af syntuberklerna , hjernstjelkarne
och corpora quadrigemina sta i forhallan-

de till rorelserna, och att dessa delar sa-

ledes maste undersokas fran denna nya
synpunkt.

Langt storre hinder mota vid forso-

ken att uppdaga de phenomen, som at-

folja lilla hjernans borttagande. Den mast
constanta iakttagelse Magendie annu gjort,

iir, att lilla hjernan synes nodvandig till

fullstandigheten af alia de rorelser som

syfta framat. Hvarje nagot hetydlig ska-

da af denna del gor ej allenast alia ro-

relser framat omojliga, utan finnes afven

atfoljd. af sadana, som sta i saraband med
bemodandet att rora sig baklanges. En
anka pa hvilken en stor del af lilla hjer-
nan blifvit borttagen, samm derefter en-

dast baklanges, och visade under hela 8

dagar efter operationen ingen rorelse

framat °>
Man har mot Magendies pastaende

om lilla hjernans oumbarlighet for fram-

atsyftande rorelser uppstailt inkast, stod -

,-
:

*) Majgendie : Journal de Pbysiologie cxpe*ri-
tnentale et pathologique; Tome III. N:o a.

l823. pag, i§3.



de pa forhajlandct med sadana djur, hos

hvilka detta organ saknas,

Rolando, som likaledes anstailt en

mangd forsok med laesioner af hjernan

pa lefvaii.de djur af alia klasser, bar huf-

vudsakligen adngalagt, alt lilla bjeruan sy-
ncs utofva fuiilUionen af en regulator for

loeomotionen,

sJToh"
Redan for nagon tid sedan liar Ma-

kafunkGENniE genom forsok pa lefvande djur
tioner -

adagalagt, att de bakre nerv-rotterna aro

uteslutande organer for sensibilitelen, men
de framre for den frivilliga rorelsen. Ma-
gendie har sederniera baft tillfaile, att

bestyrka denna fordelning af nervernas

funktioner. En man, hvars ryggmarg var

skadad ocb uppmjuknad i en del af dess

framre balft, bade forlorat formagan af

rorelse i de muskier, som erballa sina

nerver fran namnde partie, men bihehallit

kSLnsligheten i dem.
Bell bar sokt visa ett nagot analogt

forballande i ansigts-nervernas forrattnin^

gar, Han delar dem i tvenne hufvud-

klasser. Den ena bar, enligt bans uppgift,

formagan att uppviicka rorelser af de na-

sans och munnens muskier, som aro iat»

tivitet vid respirationen , afvensom i dem ,

hvilka befordra ansigts-dragens flora*ndrin-

gar. Den tfndra klassens nerver synas
deremot dirigera tugg-musklernas verk*

samhet ocb sadana rorelser som aro obe-

roende af respirationen, afvensom dessn

meddela kanslighet at huden. — Till den
forra af dessa klasser raknar Bell ner-

vus facialis, ocb till den andra defgrenar
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af 5:e paret , som utbreda sig i *ansigtet;
Niir pa etl djur nervus facialis afskares,

blifva alia de ansigts-muskler, som sta i

samband med respirationen , berofvade sin

roreise-formaga, och tillika forsvinner all

den muskel-forandring som uttrycker sja-
lens lidelser. Da sAlunda genom af-

skarningen af delta slags nerver dessa

sarskilda funklioner af ansiktsmusklarne

alldeles upphafvas , bibehalla dessa likviii

sin fulla fbrmaga till de andra forrattnin-

garne, t. ex. mastikationen o. s. v. Men
om deremot grenarne af N. trigeminus
afskaras , och N. facialis lemnas oskadad,
sa forloras hudens kanslighet och forma-

gan att tugga, fastan de muskel-rorelser

da forblifva obehindrade, som atfolja re-

spirationen eller verka aasigtsdragens for-

andringar *).

Shaw, Bells medhjelpare , har medelst

en mangd af demoustrationer pa lefvan.de

djur sokt bekrafta denna asigt, och visa, det

dessa nervers olika utbildning och utsprid-

ning star i nara forhallande till olikheten af

djurs formaga i afseende p& ofvannamnde
funktioner.— Forhallandet af N. facialis till

N. trigeminus ar hos menniskan mycket
storre an hos nagot annat djur. Hos Apor-
na ar den redan mycket mindre, men
dess forgreningar mycket mer complique-
rade an hos hunden, emedan muskel-bild-

ningen for ansigts-forandringar ar af stor-

re rnAngfald. Hos de idisslande djuren
sprider sig denna muskel (med uudantag

ft

*) Philos. Transact. 1821. II.
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al nagra*fa grenar som afga till yttre oral

pch ogonlocket) nastan endast till nas-r

borren oer* munvinkelu , hvaremot den pa
Bafdjuren i synnerhet utbreder sig 6fver>

kindbeneu ocli halsen. Hos foglarna fin*

lies en analog skillnad. Hos Tuppen t<

ex. ga endast nagra fa grenar ai* denna
nerv till den under kaken befintliga ror-.

liga hud, som vid galandet utvidgas; den
storsta delen deretnot ar fordeld dfver

lialsmusklarne, ocli foranleder balsfjadraiv
nas starka uppresning, nar fogeln Mir

uppretad, Hos Ankan Ater, pa hvilken.

inappt nagra yttre tecken af iiska aro mark**

Jbara, fumes denna nerv fin som en trad,,

ocli gar endast till huden under nabben..

Pwx**s E'lt af de vigtigaste. bidra» till kun-

^K
skapeu om nerv-kraften bar vunnits af Wil-

^ervus son Philips experiment pa nervus vagus.
Ta^s *

Plan ha r nemligen visat, afct, d& denna
nerv pa omse sidor om lialsen hlifvit aft

skuren ocli andarne aflagsnade fran hvar-i

andra , digest ionsformagan nedstamdes i

ganska bog grad, Lat ban deremot dessa

iiervandar komma i beroring med hvaraiii

dra sa f6>s.vagades den betydligen mindre.
I de fall der genomnervandarnas aiiagsnan«*
de fran bvarandra digestionen var pi defc

hogsta nedstamd, kunde nervernas forlo-t

rade inflytelse pa densarama genom en

galvanisk sir6m ersattas* Tydligast syiii
tes detta forsok pa kaniner, som efter

flera dagars fastand-e fatt matta sig medi

Persilja, orb pa hvilka sedan denna af*

skurna nervens andar atskilldes, Denena
Kaninen, utsatfc far galvaiusk inflytelse p^
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tlet salt, alt cle nedre andarne af nervea
sattes i berdring med ena andan af sta*

peln, och andra polen leddes till epiga*
strium, *—< fanns efter nagra timmar haf*

va digererat persiijan, sa att ba"de farg
och lukt forsvunnit, hvaremot den andra

Kaninea, som lemnats utan galvanisk
averkan, hade magen fylld af namndeort,
alideles i samma tillstand som den blifvit

nedsvaljd,
Redan for nagra ar sedan har Woi^OmftJr*

i-Aston gjort den aoinarkning, att ett ora,"^^^
som for ofrigt kan anses for fullkomligtwycket
och egande i allmanhet god horsel, lik* JUJ*
val kan finnas oformdget att hora sadanafinato*

toner, som iigga ?id den ena eller andra ne^

andan af skalan, och hvilkas horbarhet

synes endast hero pa vidden och antalet

af de vibrationer noten bildar, men alh-

deles icke pa Jjudets stjrka. Om man
tillsluter niisa och munn, kan vid ett

starkt bemodande att genom brdstets ufc*

vidgning hemta andan, oron-trumman sa

lomnias, att den yttrc . luftens tryckning

pa trummhinnan h]ir ganska kanbar, och
fdrorsakar ett slags tillfallig dofhek Me«
dan denna pastar, heir man icke djuparc
toner, men de hdgre lika val som van*

ligt. Detta tillstand kan afven efter ater*

iagen andedragt nagon stund fortfara,

emedan genom dess hastiga afstannande va*

gen frau drat till munneii igenslots af deu

bojliga och nu som en ventil verkandc

trumpeten, och saledes luftens atergang i

drtrnmman hindrades. Denna tillfallighet

uppbafves genom de rdrelser &c*n &tfolj*
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bemodandet alt svalja, emedan tranpeun
oppnas och jemvigten emellan den hire

och yttre luften aterstalles. Wollaston
har funnit silt ora vid sadana forsok vara

kansloiost for alia toner under det stora F.

Sl&r man t. ex. med fingret p& ett bord,
sa ger detta en djup och daf ton; slar

man med nageln sa ljuder tillika en ho-

gre ton, som uppkommer genom hastiga-
re vibrationer omkring den pastdtta punk-
ten. Ar nu ortrumman pa ofvannamnde
satt tomd , sa fdrnimmer drat endast den-

na hogre., men ej
den fran hela bordct

ljudande grofre tonen. Likaledes markes
da

ej
det djupa bullret af en vagn , men

val skramlet af en lank eller dylikt. I

en Concert ga, vid en sSdan tilifallighet,

de grofre tonerna forlorade, men de fina

boras tydligare an vanligt.
Ett normalt ora synes i vanligt till—

stand ej ega nagon skarp grans for for-

magan att bestamdt urskilja djupare toner.

Lyssnar man pa vibralionerna medan de

smaningom blifva allt langsammare, sa\

kan man ej vara ratt saker vid hvilken

ton formagan att gora musikaliskt intryck

uppbdr; ett sundt ora marker likval en

vibration anda till dess den dfvergar till

blott darrning.
I afseende pa*

den hdgre skalan

markes deremot i formagan att fdrnim-

ma mycket fina toner en ofverraskan-

de olikhet hos personer, som i ofrigt bo-

ra fullkomligen val, hvilket genom iorsok

med mycket sma och fma pipor kau ut-

ronas. Wollaston fann t. ex, en person ,
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som iekc kunde urskilja toner, hvilka

Yoro Snare an 4 octaver ofver 5. En an-

nan kunde ej
fornimma Sparfvens quit-

ter, en annan icke Syrsans och en annan

ej Laderlappens pipande ljud o. s. v. —-*

Wolt.aston beraknar Sparfvens fina quit-
ter ungefar uppna 4 octaver ofver 3; La-

deriappens ljud stiger sannolikt annu en
octav nogre, och atskilliga insekters ma-
handa annu en octav ofver denna, erne-

dan det gifves toner, som sakert a ro fina-

re an ljudet af en liten pipa af blott ~"

langd, hvilket
ej

kan vara mycket under
6 octaver ofver e. — Forsoken med sa-

dana sma fina pipor hafva uppdagat, det

formagan att fatta en hogre not, upphor
ganska tvart, ehuru man t, ex nog tydli-

gen hor den nast foregaende, en not la-

gre tonen, samt ganska olika hos olika

personer ; iikvlil har Wollaston bland per-
soner under 20 ar genom delta forsok ej

funnit nagon grans for fornimmelsen af

fina toner,

Skalan af de toner som for menskliga
fadrseln aro markbara, fran Orgelns djupaste
till de finaste som af insekter frambrin-

gas.omfattar ofver 9 octaver, och alia

dessa toner fornimmas af de fiesta men*
niskor, ehuru vibrationerna af en not vid

skalans hogsta &nda aro 6 —-•

700 ganger
hastigare an af den djupaste horbara ton.

Da atmosphasrens beskaf&nhet inga**

lunda lagger hinder i vagen for mojlig-
heten af vibrationer, som kunna vara utan

jemfdrelse talrikare an de af oss uppfatt«
bara, sa syues det mojligt, att hos s&da-



4a8

na cljur som syrsorna horselformagan fdrst

borjar ungefiir vid det sttille pa skalan,
der den hos oss upphor; samt att de kun-
na hora annu finare toner, hvilka for oss

ej aro faltUga. Andra insekter skulle kun-
na finnas som alldeles icke bora samma
toner som vi, och hvilkas ora mojtigtvis
alldeles icke afficieras af sa langsamma

»»i& vibrationer som de hvilka vi fornirnma *).

Moti*
v

Bland de svaraste och annu rninst bear-
*tr

^*
lc"betade fait af Physiologien iir kunskapen
om naturbildningens afvikelscr fran sinu

normala forhallanden , om uppkomsten af

varieteter och monstrositeter. En djupare
och mer generaliserande blick pa dessa

afyikuingar synes likval uppdaga, att na-

turen afven vid dessa foljer vissa lagar,
och att deras mangfald och anomalie icke

torde vara alldeles sa obegrSnsad och chao-

tisk, som den vid forsta p&seendet synes.
Geoffroi de St. Hilaire bar bemodat sig
att betrakta detta amne fran en mer phi-

losophisk synpunkt, och i synnerhet sokt

att sammanfora de hos menniskan fore-

lommande missbildningar efter deras all-

jnannare ofverensstammelser, och att sa-

lunda kunna uppstalla en klassifikation af

monstrositeterna
**}«. Hartill bar fordrats

*) Philos. Transact. 182,0. p. 3o6.

**) Philosophic anatomique, II. Des monstro-
site's humaines. Ouvrage coutenant une

classification des monstres; par Geoffroi de
St. Hilaire. Paris 1622.8. (pag. 55o. Plan-
ches ix—-17. 4:o

)»



en forega"ende granskniilg af mSnga bland

Physiologiens och den comparativa Ana*

tomiens vigtigaste iakttagelser och forkla*

ringsgrunder, hvarigenom Geoffrois arbe*

te vunnit en okad vigt och rikhaltighet,

samt torde sakert foranleda nya forsknin*

gar och npptackteri
v "

J
*'*

Ofver den art af organisk abnorinitet Leu<**

hos djur och menniskor som kallas Leuco* pathie*

pathie elJer Albinism, hafva nyligen n§-

gra iakttagelser forekommit , bland hvilka

ma* anniarkas Mansfelds rorande ett i

Brunswig sasom Leucopath frarnfodt barn*
som sa" vida ar intressant, att vanliga an-

markningar i detta Smiie haft afseende pal

aldre personer.
•— Dr. A. Retzius bar, i

Lakaresallskapets Handlingar for ari8a3»
meddelat underrattelser om trenne sven*

ska Leucopather , och tyckes hysa den

formodan, att denna abnormitet hos kau-*

kasiska stammen oftast uppkommer genom
moderns forseelse , pa samma satt som de

sk kaliade nsevi materni eller lyten ®\

*) Bland ett ej rings antal af skrifter i Physi-
ologien, som de scnaste aren utkommit, kun-
na

,
utom de redan anforde, foljande liar"

anrnarkas :

Sur tin mouveraent de la moelle e*plniere
W$*" isochrone a la respiration. Magendie Joum*

de Physiol. Tome I. p. 200.

Expediences sur les fonctiohs des rdcines

des nerfs raehidiens, par Mageneie. 1. c. To-
me II. p. 276.

M. A. Desmoulins: rechcrches sur Je sy-
steme nerveux des poissons.

— Maoeadix
Journ. Tome II. p. 348.
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Fornverldens Fauna.

Upptackten af de i Kirkdales halen

forekomrnaiide benlemningar af djur fr§n

fornverlden, och Bucklands sinnrika satt

att forklara deras ditkomst samt de olika

forhallandeii som dervid egt rum*), haf*

va foranledt Goldfuss till en jemforelse
mellan beskaffenheten af namnde Kirkda*
les hala och de ryktbara balorna vid Gai*

Sund- lenreuth och vid Sundwig ,).
*— Hvad

hliatt"
^en s *sta vidkommer, sk anser Goldfuss
densamma vara ett fullkomligt motstycke
till den vid Rirkdale* Benen ligga liar

strodda i en mergelhaltig lerart, och de

Sur les organes qui tendent ou reJache*nt

la membrane du tympan et la chame des
osselets de l'ouie dans l'homme et les animaux

mammiferes, par F. Magendie. Journ. de

Physiol. I. p. 34 1.

Ueber den Gang der Ausbildung der Luft*

9ohre,voN Fleischmannj Meckel Arch. VIII.

J. p. 65.

Ueber die pneumatisch chemischen Vor*

gange im thierischen Organismus ,
durch

Fkiediuch. Meck.. Arch. 1. c. p. 79.
Recherches sur ^organisation et le dcvc*

Joppement de 1'oreiUe externe chez quelques
animaux , , par Piedagnel. — Magendie Journ.

T. III. p. 29.

Experiences sur l'accroissement continuel

et la reproduction des dents chez les lapins,
conside're's sous le rapport de leur applica*
tion a 1* e'tude de reorganisation des dents

humaines, par J. F. Oudet. — Magexuib
Journ. T. III. p. 1.

*) Arsberattelsert for 1823. pag- ^4 och p. 36g.

**) Nova Acta Acad. Nat, Cur. Bonn. Vol. XI*

pag. 462.
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stalleil der de finnas » iiro ofta betackta mmX
CI1 20 —4 40 turn tjock skorpa af Dropp-
sten, som stundom afven ofverdragit och

sammankittat sjelfva beiien. Dessa Lara

tydliga spar af tanders averkan, iiro bai-

lie bibehallna an de som forekomma vicl

Gailenreuth, och ega annu nagot qvar af

sitt animaliska Jimrn. De vid Sundwig fun-

lie kranier och henlemniiigar hafva till—

hort foljande fonitidens djurarter: Ursus

spelasus, Hyaena spelsea, Gervus giganteus,
Gervus Elaphus fossilis, Gulo spelaeus,
Sus priscus, en Rhinoceros, Ursus arctoi-

deus. «— Af den fordna vargen (Canis

spelaius) och fonitidens Lejon (Felis spe-

laea) hafva vid Sundwig inga spar funnits.

Skiljaktigare aro Ssigterna i anseendeGailfn
-

till halorna vid Gailenreuth. —• Man har hala».

sedan langre tider uppstallt tvenne Hy-
potheser till forklaring af de har forekom*
mande omstandigheter.

Den forsta af Esper och Leibnitz

antager de ifragavarande benlagren vara

ditforda och sammanbaddade af en vat-

tenflod.

Den andra Hypothesen, antagen af

Hunter, Rosenmuller och Cuvier, anser

de djur, hvilkas ben bar nu finnas, hafva

genom mangfaldiga generationer lefvat

och dott i dessa klyftor.
Buckland, som sa" val beskrifvit Kirk*

dales klyftan, har afven besett den vid

Gailenreuth, och bitrader denna sednare

iricningen. Goldfuss deremot har utforli-

gen upptagit de manga svarigheter som
mota vid he^tt dessa forklaringsgrunder
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och ailser de samrtia Jock lattare kiinna

ofvervinnas enligt hypothesen af en ma-
handa peviodisk vattenflod. «—• Men med
forbigaende af de vacklande Hypotheses
na, drdjer man beldre vid beskrifningen
om 4e verkliga data som den ryktbara
Gailenreuther klyftan lemnar. Sjelfva in^

gangen leder till tvenne med stalactiter

ofverdragna hvalf, soni ega en hojd af

5—-20 fot och en bredd af s5—So fot, samfc

stracka sig 120 fbt i langden. Sedan fqljd

flere olika gangar och klyftor af olika cli*

mensioner och forhallandehj fcJr mycket
compliqiterade for att liar kunna uppta-

gas. I dessa fdrekomma de fossila benen

fornamligast i tvenne olika fdrhallandeli,

nemiigen —• dels Jiggande losa i en ani-

inalisk mylla, battre bibehallna, och till na-

gon del aniiu hysande animaliskt limm ,
•—•

dels inneslutne i ctt conglomerate och aro

da hvita och calciiierade, sdnderfalla i

luften, och utan spar af limm. ~ Deii.

myckenhet af fossila benlemningar soni

man redan upptagit or dessa klyflor ar

anmarkningsvard. Redan Esper berattar*

att vid fdrsta undersokningarne pa kort

tid blifvit funne ofver 200 olika lander*

endast i myllan pa botten, och att till ar

*774 antalet deraf sannolikt uppgatt till

tusende. For att ge n&got begrepp om

mangden af dessa benlager* anser ban sig

bora antaga, att minst nagra hundradeJ

vagnar skulle fordras till bortfdrande blott

af namnde mylla med dess bensamlingan
Redan i E.spers tid hade man funnit i8d

kranier*
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kranier, och da likval arinu icke under-;,

sokt Conglomerate^ hvaraf man i sedna-

re tider, tinder hlott trenne ar erhallit

i5o iiela kranier. Beraknar man hartill de

fragmen ter sorn fdrekomma mycket jm-
iiigare an hela IiufVudskallar , sa kan man
med sakerhet antaga, att trier an tusende

individer af olika djur Jigga i dessa graf-
var nedbaddade. Ville man eniigt den-
im runda stimma Lerakna propbrtioiieii
af de liar forekommande stirskilta djurar-
tcrs antal* sa skulle man eniigt Goi .dfuss's

uppgii'ter erballa foljande ofversigt :

i. .Hyaena speleea . . ',•. j . . . 25.

2. Canis spelaeus » . . . ; * . 5o;

3. Felis spelaea (Klyft-Lejonet) ; ; 2 5.

4» Gulo spelaeus » 4 ; . ; i 1 3o;

•5. Ursus priscus i . ; . . ; i 10.

6* Ursus arctoidetis * ; i ; j ; 60;

7. Ursus spelaeus .;;;.;. 800,

Ben af mindre djurarter tfaffas nit

liiera icke; ehuru afveti sadane fordoiti

liar blifvit funne. MSrkvilrdigt ar afven*
att man hittiJls liar icke fiiniiit benlem-

iiingar af nagra grasatande djur;
&±

ty*
de ben af bemtamda djiir samt af Hjor-
tar; Rafvar och Graflingar* sbm i alia

'

ldyftorna ofta forekomma, fori Ada redan
vid forsta paseendet, att de forst i nyare
tider liandelsevis ditkommit.

Vi hdfva tillika alt taeka Goldfuss F<miia

for flere noggranna framstallningar af kra-
M
J£™

a"

nier eller fragrnenter, som bevisa den ford-
mi tillvarelseh af Mammalier, hvilka varit
JBirf eller mindre narbeslagtade ined n&-

*• r. A Arst. 1823. 28
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gra af de a'nnu lefvande arler. Till dessa

borer: 1:0 En Varg, Canis spelceus j fran

Gailenreuth, hvars kranium sa myeket
dfverensstammer med den nu lefvande,

att, 0111 den varit en annan art, skill na-

den syncs liafva Lerott pa olika farg,lef-
nadssatt o. s. v. —-• 2:0 Forntids Hyaenan,

Jfycena spe/wcij,
Lade fran Gailenreuth och

Sundwig, ar mera lik Hyaena crocuta an

H. striata, men tydligen en alldeles egen,
nu mera ej

lefvande art. Dess munde-
lar aro annu mer utbildade och dess hjern-
cavitet mer sammantrangd tin pa nu lei—

vande arter, hvaraf synes kunna slutas,

att den utdodda ofvertraffat dem i djerfhet
och mordlust. — 3. Sits priscus, fran Sund-

wig.
—. Dessutom forekomma bland de af

Goldfuss bestamda benlemningar a fveil

en, som antyder en Bafver bland forn-

verldens djur, jemte beskrifning pa Ele-

phants-tander hvilka bevisa, att Rhen-
dalen fordom hyst en Elefant-art, som i

anseende till tandbyggnaden narmare

ofverensstammer med den nu lelvan-

de afrikanska Elefanten, an Mammut-

djuret med den asiatiska. Huruvida den

verkligen varit en fran den afrikanska

skild art, kan forst afgoras genom upp-
tackten af nagot belt kranium. Den kal-

las emedlertid pa forhand E/ephas pris-

cus, till skillnad fran de ofriga arterna
*").

>) Osteologische Beitrage zur Kenntniss ver.

schiedener Saugthirre der Vorwelt, von

IToldiuss. —Nov. Act. Acad. JNal. Cur. V**»

XT. p. 45i. Tab. 54-57.
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I Sverige utkomna Skrifter, i

synnerhet med afseende p&
Skandinaviens Zoologie.

De intressantaste upptackter som un-

der forra aret blifvit publicerade rorande

skandinaviska Zoologiens foremal, hafva

afseende pa sadana, som tillhot t ibrnverl-

dens fauna, och nu mera icke forekomma

lefvande, atminstone icke i vart land. De
aro resultat af Hr. Nit.ssons undersoknin-

gar af skanska formationerna* Bland des-

sa utmarker sig i synnerhet upptackten af

en Ihthjolith j funnen for langre tid se-

dan i Lundoins grufva, samt nu af Hr.

Nilsson beskrifven och aftecknad i Kgl.
Akademiens Handlingar for forra aret *j.
Den hor till ordningen Acanthopterygiij
ligger i en med fint glimmer blandad

sandsten^ och ar forvandlad till ett slags
stenkol. — Den ar i synnerhet markvar-

dig sasom det forsta pertifikat af n&got
vertebreradt djur, som annu blifvit funnet
i Sverige.

Bland atskilliga Vextpetrifikater dem
Hr. Nilsson funnit i Hoganas stenkols-la-

ger, och som af Hr. Agardh blifvit be-

stamda, forekommer afven en Zoophyt,
en art af Sertularin **).

*) Underrattelse om nagra petrificater ,,
fundna

i den Skanska StenkoJ-formationen; af S.

Nilsson. — R. Vet. Ac. Handlingar i8a3. I.

pag. 06. Tab. II.

*) K. V. Ac. Handl. p. a. St.

~U
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Ej mindre intressant ar Hr. .Nii.ssons

fynd af Ammoniter och Deiitaliter i Ska-

ne. De forekomma vid Svenstorp, uti dm
af Engelsmannen sa kallade grona sandeiu

Intetdera af dessa slags petrifikater ar

forut fimnet i Sverige, och dessa Ammo-
niter utmarka sig tillika genom en ovan-

lig storlek; de uppna omkring en ala i

diameter *jL
Dessutom fiiitias i Physiographiska

sallskapets arsberattelse for ar 18^3 in*

forde atskilliga Hr. Nn/ssoNs iakttagelser
och anmarkningar angaende detta am-*

lie, sasom ett utkast till en geologisk be-

sltrifning ofver Skane **).
For ofrigt aro endast nagra fa zoogra*

J>hiska arbeten for aret att anmala ***)
*-*

*) Allmanna Journalen 1822. JSTro ^49«
**) Physiographiska Sallskapets Arsberattelse i

aflemnad af dess Secreterare* d. 6 Maj 1823*

Luttd 1823* 8:0*

***) Nya Iasecter beskrifne af Sv. Ing. Ljungw*

K. Vet. Ac. Handl. 1823, 2. p. 265. Tab. HI*

Illustratio animalium Sveciae rariornm,
Prajside C. P. Thukberg, Resp. L. G. Tiger-

HJELM.

Monographia Tanyporum Sveciae. Praes.

G. F. Fallen, auct. B. Fr. Fries. Lundae 8:0.

(Det har lyckats fdrf. att folja dessa insek-

ters forvandlingal* allt ifrati agget. Bland 12

svenska arter som har beskrifvas, aro %&r*
ut okanda).

Analecta entomologica , auctore J. W» Dal*

wan. Hohniee 1823. fco c. Tab. IV*



Ah
samt Hr. Prof. Fr.onitfANNS Anafcomiska hand-

bok *).
Da detta arbete afser afven mam*

maliernas osteologie., ar det ett vigtigt bi-

*J Auatomisk Handbok for Leikare ochZoologeiy
forsta delen, Osteologien ,

som beskrifver be-«

nen i menniskokroppen jemte deras forhal-.

lande hos de vertebrerade djur i allmanhet,
af Aryid Henrig Florwan. Lund 1823. 53cj
sid. 8:0.

Dessutom hafva afven fo'ljande Akademi-
ska I)issertationer af Hr Prof. Thunberg blif-

vit utgifne, hvilka
,
ehuru egentligcn afhand-

lande utlaindska forcmal , dock har anforas

for fullstandigheten af Sveriges naturhistori^

ska Litteratur for aret.

Fauna Brasiliensis, Resp. C. H. Ekstrand.
Fauna Americae meridionatis, P, I, Resp. F.

M. Rystjsdt._ —, _ _^ p, II, Resp. J. N. Gestrij*.
—* —- —

1

— P, III. Resp. J. Mellander.
Fauna Cayanensis , Resp. A. Kjellner,
Fauna Chioensis, Resp, P. M. Acksell.
Fauna Japonica ,

eont. Resp. A. M. Ahlstrom.
Fauna Guineensi9, Resp. M. Kaktt.

Fauna Surinamensis, Resp, G. D. Collin,

Anapelis Npvae Species* Resp. O. T. Tullw
3JERO.

Ej heller bora har med stillatigande forbigas
de i vart Naborike utkomne Skrifter som i

synnerhet hafva afseende pa den Skandina*
viska Faunans foremal.

Sa har en possessional pa Fyen, Hr Hof*

wan, lemnat en forteckning pa de fiskarter,
som finnas vid kusterna af det nordliga Fyen
och i Odense-fjord , jemte atskilliga anmark*

ningar om dessa fiskarsj lefnadssatt, deras

fangst, fdrvaringssatt, o« s. v. — (I Tid-*

skrivt for Naturvidenskaberne. N:o 6. p. 357.)
Hr Boje, som i synnerhet for Ornitholo-

gien berest Norrige, har meddeiat atskilliga

tvpplysande uppsattser i afseende pa Skan-

dinaviens Mammalier och Faglar, inforde i

Usis af Okjen for 182,3,
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drag till v3r inbemska litteratur i den

comparativa anatomien.

Lnni'a Slutligen aterstar att bar anfora de
Anteck-Under aret utkomna: egenbandiga Anteck-

©m sig ningar af C. Linnaeus om sig sjelf
i:

\).
Det

«jcif. Vore ofverflodigt att yttra nagot om ett

verk, hvars kannedom sa sakert kan for-

utsattas; men Linne's deruti fallda om-
domen om Vetenskapens utseende fore

bans tid , om sina egna arbeten ocb om
bvad ban utrattat, synas sa otvunget leda

till en jemforelse mellanZoologiens tillstand

vid den tid da Ltnnes verksambet uppbor-
de, ocb dess tillstand nu, efter nara ett

halft sekels vidare bearbetande.

Man behofver
ej

erinra om buru rik

ocb inangfaldig taflan af dess tillvaxt bar-

vid bor visa sig ; ej endast i anseende till

de nastan otaliga nya foremal, hvarmed
den sedan Linne's tid blifvit fdrokad, utan

afven genom den langt vigtigare utvcck-

ling densamma vunnit, i foljd af alldeles

nya, fruktbarande bidrag fran den com-

parativa Anatomien, Pbysiologien , o. s. v.,

samt formedelst kannedomen af den for-

gangna verldens organiska qvarlefvor. Men
om vetenskapens forkofran i dessa ban-

seenden verkligen kan anses stor ocb ofver-

raskande, sa aterstar, att afven granska

*) Egenhiindiga Anteckningar af Carl Linn.^us

om sig sjelf, mcd amnarkningar och tiliiigg*

Stockholm 1823, 4:0 — Pag- XXX. */$,
saint VI Pluncher.
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dess narvarandc tillstandfr&n en annansida,

netnfigen alt profva huru den Zoologiska

Vetenskapen formatt uppfatta och verkligen

tillegna sig alia de nya foremal, som Iran

alia verldsdelar blifvit densamma_paforda,
om

ej
dess starka materiella tillvaxt nagon

gang foranledt asidosattandet af enhet i

form och inre sammanbindning, och andte-

ligen huruvida man vid intradet i dess

skatlkamrar nu finner samma ordning,
jsamma latta ofverskadlighet,] som da Linne
jicdlade sitt ofverinseende.

^fc^JfcSa
t. ex. omnamner Linne i ofvan-

mnnde anteckningar, liurn fore bans be-

nttdandeh de^naturijistoriska benamnin-
kbarbaris-

lerkules-

Hi derifrSn,

och andra mer'an halfteh a*f *hlla f6 rut^an-

tagna genenska nanm, ehuru ett sada'nt-iqr-
sok var ansedt som eLt sacrilegium ').

Ville manmed Linnes grunder for dJH
na reformation jemfora sednare tiders sa-

val generiska beteckningssatt i allmanhet,
som den stora mangden af bomonyma be-

nainningar i synnerhet, sa torde man kan-

ske finna, att Linne i v3ra dagar skulle

ater nodgas foretaga ett dylikt jatteverk,
och att, till forekommande afen ny namn-

forbistring, ett sadant forr eller sednare
blir af behofvet pakalladt **)•

•—• Mahanda

modanden de nalurhistoriska be

g^ffie^voro sa.dfverbbpade njjglfci

jnerfjatt
han genqm'elt. ver^fflWrJ

arbete maste rensa 'Ymens§ajBi (

*) Linnes Anteckningar, pag. 72, pag. 207.

**) Man jemfore U ex Illiger Prodrom. Mam-
mal, et Avium, Praefat. pag. XVI. — Cuvi-
er regne animal U. pag. 23, not. 1. — Lick-

temsteim i Isis 1 824. V. LiU. Anaeig. pag.



skulle dct synas som om i allmanhet vid«

tlen pch antalet af vetenskapens olika fait,
rikedornen pa skdrdar, qch nitet att ber-s

ga dem, ej alltid medgifvit iakttagandet
af den ordning pch enhet vid deras fram-

stallning, som kunde svara mpt alia vetenr

skapens strangare fordringar.
Men jag vagar ej vidare utstracka

tlenna jemforelse, som mahanda kunde
fa utseende af en polemik mot Zoogra-
phiens nuyarande skick, och paminner mig,
jcke utan fagnad, att Akademiens stad-

gar inskranka mitt aliggande till anfdran*

3e af de framsteg vete#skapen gjort

74.
— lloFi'MANSEGG 1 WlEDEMANtfS ZQolog,

Magazia^
I. 2. pag. g5. — WiEDJSMANN 1. c*

pag. 1 . Wc. .-

$£ ft ^
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I. Phytograpliie.

Jussieu's Naturliga Vaxt-System.

Acotyledones.

FlJNGI. Hr Prof. Fries liar under detforflut-

na aret utgifvit sednare afdelningen till Andra
Delen af sitt Systema Mycologicum. Den inne-

fattar II:dra Classen Gasteromycetes. I:sta

Ordningen Angiogastres : i. Phallus Linn, med
f)

bestamde arter och a:ne obestamde. 2.

Ascroe La Billard. med en art. 3. Ljsurus Fries,

med en art. 4- Clathrus Michel, med 4 ar~

ter. 5. Tuber Mich, med 6 arter. 6. Rhizopo-

gon Fries med 4 arter. 7. Polygaster Fr. med
en art. 8. Endo%ene Link med en art. 9.

Nidularia Bull, med 12 bestamde arter och 2:ne

obestamde. 10. Arachnion Schwein. 11. MyHo-
coccum Fries, 12. Polyangium Link., i3. Atra-
ctobolus Tode, hvardera med en art. 1^. The-
lebolus Tode, i5. Pilobolus Tode, 16. Sphcero-
bolus Tode, hvardera med 2.'ne arter. II:dra

Ordningen Pyrenomycetesl 1. Sphairia Hall.,

indelad uti 28 afdelningar med 55o arter, ibland

hvilka 54 nya. 2. Eustegia Fries med en art.

3. Lophium Fries med 2ine arter. 4» Corynella
Achar. med en art. 5. Sphceronema Fries med
1 5 arter. 6. Cytispora Ehrenb. med 18 arter,

ibland hvilka 2.*ne nya. 7. Phoma Fries med
5 arter. 8. Doihidea Fr. med 54 arter, ibland

hvilka 10 nya. 9. Rhytisma Fries med 20 ar-

ter och^ ibland dem 2:ne nya. 10. Phacidium
Fries med 20 arter, ibland hvilka arne nya.
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ii. Hjsterlum Tode med "48 arter ,ibland bvil~

ka 3 nya. 12. GIonium Miiblenb. mod en

art, 1 3. Actidium Fries med sine arter. 14.

Excipula> hvilkeu Forf. forut, Syst. Mycol, II

p. 189, ansedt som en underafdelning af Ce~

nangiiwi, upptages mi hiir med blott beskrif*

ning af 3:ne former susom tillagg till de forut

upptagne. i5. Actinothjrium Kunz. med en art.

j 6. Leptostroma Fries, med 9 arter, Slutel.

nppstaller Forf. uti ett appendix 3:ne slagten:

Xjloma, Eetostroma oeh Asteroma, ibland

hvilkas arter troligen de fiesta aro att anse sa*

som en borjan till andra Svamparter, eller ock
endast svamplika fliickar eller rander pa Viix*

ternas blad, ocb derfore icke borde upptagas;
hvarfore Forf. har ock blott uppnamner nagra
sadane forut beskrifna arter *),

Hr Prof. Fries bar lemnat anmarkningar
ofver de uti Flora Sveciea anford e Svamparter
samt om de svarigbeter som dessas bestammande i

allmanbet moter. Forf. sa'ger, att Clusius var

den forste som egentligen studerade Svamparne;
Sterrebeck ocb alia ofrige alltintill Ray an*

ser ban for dess compilatorer. Buxbaum var

den forste, som sakert bestamde arter ; Mi die*
li anser ban for Mycologiens stiftare. Forf. an*

marker sedan det inflytande , som Linne's re-

formation egde pa Mycologien. Grundvalen for

en ny bygnad lade kopparsticksverken af Sdiaeft-

fer, Batsch, Bulliard, Bolton, Sowerby
m. fl. Af dessas ocb egna iagttagelser uppkom Per*
g- 1 '

. m i r

1) Systema Mycologieum ,
sistens Fiingorum Ordines,

Genera et species, hue usque cognitas, quas ad nor*

ynam racthodi naturalis determinavit, disposuit atque
descripsit Eli a* Fries. Voliuuinis \L Sectio I,

Lundui 1823. 8:0.
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son's Synopsis Fungorum* Forf. granskar de

svarigheter, hvilka mola vid beslammandet af

Svamparter och deras synonyma: 1:0 omojlighe-
ten att forvara de fullkornligare arterna ; de ma-
ste bestammas lelVande; de synas dock vara

identiske i de flesta lander pa jorden. Man far

ofta samma arter fran alia verldsdelar; fran

Sverige och Soderhafsoarne* fran Siberien och

det tempererade America. Af 287. i ofre Caro-

lina anmarkte Agarici aro 270 forut kande sasom.

Europeiske» 2:0 De la'gre arternas nara heroende

af vaxt-stailel. 3:o Svamparnes benagenhet att

ofverga till monstreusa former; Forf. tror sig kun-
na bevisa, att de fiesta, som alstras i grufvor,i
kallare och p& flera fran ljuset skilda stallen ard

monstrositeter af de i dagen vaxande* 4:o for

vandlingar eller metamorphoser, hvilka Svarn-

parne underga uti deras olika aldrar* De un-

derga for vandlingar, lika Insecternes ; uti sitt

forsta tillstand ar hvarje Svamp en Coniomy-
Oet, uti dess andra utvickling-sgrad en tlypho-
mycet, o* s. v. 5:o Vissa Svampar forekom-
ma uti vissa lander eller pa vissa for deras ut-

bildning otjenliga vaxter alltid under sterila for-

mer. 6:0 Den ringa uppmarksamhet* som man
lemnat at Svamparnes vaxtstallen; de hafva dessa
alltid vissa och bestamda o. s. v. *).

Prof. Kunze och Dr Schmidt hafva af^

ven under det forflutna aret fortsatt sitt verk
ofver Svamparne; en betydande mangd af upp-
lysningar forekommer uti detta arbete, och

Svamparternas antal har liar vunnit en betydan-
de tillvaxt s

).

*) Physiogr. Sallskapets Arsberattclse for 1822. Lund
i8?,3. 8:0 (p. ioo-ioS

1

*.

i) Mjcologische Hefte, Herausgegeben von Prof. G.
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Hr Greville liar framstallt beskrifningar
af de atliga Svampar, bvilka forekomma uti

England 4).

Hr Greville liar likaledes beskrifvit ett

nytt Svamp-slagte , borande till Gasteromyci; ban
benamner det Schweinitzia, oeh upptager 2:e

arter: i. S. pistillaris (Scleroderma pistillare
Pers., af bvilken Forf. meddelar en teckning.
2. S. Carcinoma/is (Scleroderma Carcinomale

Pers.). Forf. anmarker, -M Scleroderma hercu-

laneum Pers. troligen bor anses for ett eget

sliigte
5
).

Prof. Helvig liar lemnat beskrifning om
en Svampvaxt, som ban formodar vara Bjssus*

septica Linn. , men Prof. Neesvon Esenbeck
miser den for en ny Hypha, hvilken han benam-
ner arachnoidea, samt framstaller tillika en

annan ny art, som ban kallat H. sulphurea
6
).

ALG^ AQUATKLE. Prof. v. Scbrank
liar framstallt en afliandling om Oscillatorierne ;

ban visar , bum Forfattarne varit ovisse, till

livilket Natur-Rike man borde banfora dessa

sister. Efter mangfalldiga undersokningar an-

ser ban sig beraltigad att banfora dem till Djnr-
riket : De ega enligt bans anmarkningar en fri-

villig rorelse, som fullkoml. narmar dem till

namnde Puke 7).

Runze und Dr. J. K. Schmidt. Zweites Heft.

Mit zwei Kupf.taf. Leipzig i8^3. 8 : °*

a) Mem. of the Werner. Nat. Hist. Societ. Vol. IV.

P. II. p.-.
5) Edinb. Philos. Journ. Vol. VIII. N:o XVI. p. 256-

258. Tab. VI.

<s)
Nov. Act. Phys. Med. Acad, Nat. Guriosor. T. XI*

P. II. p. 56i-568. Tab. LIX. r

?) Nov. Act. Phys. Med. Acad. Nat. Curiosor. T, XI
P. II. p. 5^5-540.
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Hr Gaillon liar undersokt Structured

ocb utvicklingen af Conferva comoides Dillw,
och hos den trott sig fmna en animalisk natur ;

uti clenna Conferva iormeras
ej caviteter och

diaphragmata , sasom hos de andra, utan den ar

uppfyJld af tradar sammansatte af globuli, hvil-»

ka kunna losgora sig och visa en Djur-natur.
Forf. kaJlar dessa Djur Nemazoones 8

}.

ALG/E LICH E1S\OSJE. Prof. Reichenbach
och Dr Schubert hafva med 2-4 Haftena fort-

satt utgifvandet af deras samling af Lichenes;

hvarje Hafte innehaller s5 arter; Exemplaren
aro med omsorg ulvalde, och atfoljas af text

med artmarken och korrta beskrifningar 9).
Hr Mi ts chill har beskrifvit en ny art

af Usnea fran Cap Horn; ban har gifvit den.

narnn af fasciata; den kommer narmast U. ar-

ticulata HofFm. I0
).

Prof. Kunze bar dervid anmarkt, att den
afven forekommer pa vuicaniska klippor pa
Island ").

Hr Kammarh. Baron Wrangel har fram-
stalt anmarkningar om Bjssus Jolithus Linn.,

fulJstandigt upplyst historien om derma vaxt
och de olika uppgifterna om densamma, veder-

lagt utlandska Botanisters formodan, att den i

8) Experiences microscopiques et physiologiques sur

une espece de Conferve marine, production anima-

lise'e; &e. par Benj. Gaillon. Rouen 1823* 8:0.

f>)I,ichenes exsiccati
,
collecti atque descripti. Auctoribus

L. Reichenbach et G. Schubert, oder die

Flechten, in getrochneten Exemplaren gesammelt und'

beschrieben. Von L. Re i chenbach und C. Schu-
bert. Heft II-IV. Dresden 1823. 4:o.

10) Sillim. Am. Journ. Vol. VI. N;o I. p. 104.
•

Froriep's jNotiz. V. B. N:o 3.
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Sverige vMxaiick allriianna Byssus Jotithm tbr&
en annan art ail den i Tyskland forekommande^
samt beskrifvit eh ny art af Lepraria > sora hail

Icallat Kermesina* hvilken hittiils varit forblan-

dad med niimnde Byssus; den ar af Forf; fun-

nen vid det hvita marmor-brottet, pa bara stal-

len af kalkberget vid Baldurstad uti Soderman-
land; Forf* tror , att den uti Linne's 61. Re-
sa p. 7 namnde Byssus * och den Byssus sont

fargat vattnet rodt vid Yngshyttan i Wermland
enligt Linn. West. Resa p. 257, hora till

Lepraria Kermesina, men den i Linne's dfriga
skrifter omtalde Byssus ar den verkL B* Jo-

Uthus i livilken sednare Forfattare hanfort till

Algae aquaticae (Conferva JoUthus Agh); Forf. an-

ser for ofrigt* att Lepraria rubens $ som Prof*

Floerke funnit vaxande p& kalkberg vid Ber-

lin, ar samma med Z. Kermesina, och sSledes

en annan art an den pa: trad vaxande Li ru*

bens Ach. I2
).

Till denna afhaiidling bar Hr Prof. Aga r dn
lemnat atskilliga anmarfeningar; Forf. bevisar,

att den i 61. Resan p. 7 omtalde Byssus otvif-

velagtigt borer till den verkliga B, JoUthus *

men att den uti Westg. Res; p. 2 56 omnamnde

Byssus trol. ar Lepraria kermesina Wrang. ; an*

ser ytterligare, att Byssus JoUthus borer till

Algae aqvatieae och ej
till Svamparne, som Hr

Baron Wrangel i enlighet med Sprengel
formodat; anmarker, att Lepraria kermesina

tor anses horande till Algae Aquaticae, och att

den dar utgor ett eget slagte, samt ar nara

forvandt med Ujfedo nivalis _,
som afven borer

till Algerne
l3

).

fir

«0 Kongl. Vet. Ac^d. Handl. i8»3. p. 42-54- Tab. III.

j) L. c* p. 55-6 1.
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Hr Prof. Fries har afven bifogat anmark-

iiingar till Hr Baron Wrangels afhandling; an-

tager Bjssus Jolithus for en Alga Aquatica; an-

ser den sidstnamnde tillika tried Lepraria. bom

tryoides utgora ett egefc slagte, som Forf. kal-*

lat Chlorococcum Syst. Myc. T.I. p. XXII; ior-

modar, att Tremella cruenta Engl. Bot. ocli

Uredo nivalis Bauer, hvilka Forf. uteslutit fran

Svamparne (SysL Myc. T. II. p; ^35), trol.

hora till samma sla*gte som Lepraria kermesina ;

erinrar, huru man ofta forblandat Uredinesj
Chlorococca och Lepraria?., men att dessas skill—

xiader blifva tydliga , om man for Svampar an-

tager dem, som bildas inuii uoende organis-*

mer, for Alger dem , som fritt uthildas i vat-

ten (Alga* Aquatica?), elier i luften (Algae Liche-*

nosse), samt omnamner slutel.* att annu* ilera

La farter blifvit forblandade med Bjssus Jo*
lithus x

4).

Till dessa anmarkhingar liar Hr Baron
Wr angel vidare lemnat fdrklaringar, som

ytterligare upplysa Historien af Bjssus Jo-
lithus och Lepraria kermesina* Forf* anser
Mr afgjordt, att dessa bada vaxter hora till

Algerne, och att Lepraria kermetina otvifvel-*

agtigt a'r en art af Chlorococcum , men att den

enligt aldre asigter af Cryptogamerne kan efhaj-?

la en plats uti Lepraria? slagte
x5
)<

Hr Pastor Som mer felt har meddelat be-

skrifningar af nya Laf-arter, fuiidne uti Norr-
ska NordlancL Forf. anmarker, att Lafvarne sy-
nas ibland alia Vaxter vara de, som bast formal

trotsa kolden OGh de valdsammaste vindar^hvar-

m) 1. c. p. 62-64.
»s) I. c. p. 65-70.

K. V, a, Artb. 183$. $g
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fore de ymnigt forckomma uti de nordista Lan-
derna, sa val pa de hogsta fjallen, som pa de
kala Hafsklipporna, och att antaiet af Laf-arter uti

Norrska Nordland ar nastaii lika meddetafPha-
nerogamer uti dessa tragter. Uti negden om-
kring Saltensfjord i Norrska Nordland liar For/.
anmarkt 402 phanerogamiska vaxter och 320
Lichenes, men upptiicker andock vid de fiesta

excursioner annu flera. Haa liar deribland fun-
nit 1 35 Lichenes, som saknas uti Dr W a hi en-
berg's Flora Lapponica, och ibland dem aro ora-

kring /±o, hvilka varifc okanda for Acharius, da
han utgaf sin Synopsis Lichenum. De liar be-

skrifna nya arteT aro fdljande: i. Lecidea mu-
scicola, 2- iZ. fuseeseens , 3. Z. cinnabarina,

4» Porlna xanthostoma , 5. Lecanora mariti-

ma> 6. Cetraria pinastri (C. juniperina /3. pina-
stri Ach. meth/), hvilken Forf, anser for en

egen art, sedan han nu lart kanna dess frugt.

7. Dujourea Ceratiles (JBceomjces ceratites

Wahlenb.), hvilken Forf. afven funnit rned frugt;

denna art har Prof. Fries redan formodat bo-

ra till Dujourece slagte, men hvilket namn raa-

ste ombytas, emedau ett sadant forut finnes

ibland Phanerogamerne
l6
),

MUSCI HEPATId. Hr Funck harmed-
delat art-marken for a:ne nya Jungermannice,
benamnde fluitans och viridula, fundne uti

Sodra Tysklands bergstrakter «7).

Prof. Nees von Esenbeck har ock be-

skrifvit en ny art af Jungermannia^ som han

gifvit namn afindiea; den ar fran Moluckiska oar-

*<0 1. c. p. 112— 119.
• 7) Hcgcosb. Bot. Zeit. 1823. N:o 2, p. 3a.
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tic; hail fann den vaxahde p5 Spiridens Rein*

vardtii Esenb. l8
).

Hr Sc h we in i t z har m'eddelat en afhandling
6m 2.*ne hit horande vaxter fun'dhe uti Norra

America, naml. Sphcerocarpus terrestris och

Targionia orbicularis ,•
hvilken sednare Forf. a ri-

ser bora utgora ett eget slagte, som hari be-

namuer Carpobolus * C. tjfbiculdfiss Han fann

ock Targiohia hypophyila i Norfa America
*$).

Prof. S c hw ae g r i c h e rr i Leipzig bar ut-

gifvit zidra Supplementet till II e d\v i g
s

s Species
Muscorum, och uti delta verk heskrifvit samt
afritat en mangd af nya Moss-arter 20

}*

Hrf von E s e n b e c k Och H o msc h u c li ha f-

va' borjat utgifvandet af ett verk ofrerTysklands
Mossor

,-
nted utforliga beskrifningar och iliumi-

nerade figurer af arterna- Det ar ett up'p'ly'sande
verk i oagtadt Jorfattarne syitas hafva nog myc-
iet sonderdelat arterna. Uti inledningeii fram-

stallas Mossornas allmanria kannetecken och he-

skrifningen af deras sarskilda delar s
* deras Ana-

tomie och Physiologie, geographiska utbredning,
deras bruk och nytta 9

- samt slutligen Mosskun-

skapens Historia och Litterature
,•

frari* de ald-

sta tider allt intill narvarande; och allt detta

pa ett ganska larorikt satt afhandladt.- Defefter
forekommer eri tabellarisk ofversigt af de 64 tyska
Moss-slagtenas kannetecken ; sk folja utforliga

1 s) Nov. Act. Phys. Med. Acad. Nat. Curiosor. T. XI.
P. I. p.

—
. tab. XVII.

»j>) Journ. of the Acad, of Nat. Science, of Plnlad.
Vol. II. N:o I*, p. 36 r.

30) Joh:s Hedwig Species Muscorum frono'osoriim ;

Opus posthumum. Supplementum II. script, a F.

Schwcegri chen. Tab. aen. L, illustratum. Lipsiae'
1 8a3v 4:o.-
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beskrifningar ofver slagten och arter. F6rfat~

tame synas till en betydande del hafva foljfc

Brid el's System, hvarvid dock blifvit gifvefc

mera afseende pa frugtens stalle. Denna for-

sta Del afhandlar blott 8 slagten, naml. i. Spha-

gnum L. med 9 arter, ibland hvilka 4 llJa * 2'

Phascum Schreb. med 21 arter, ibland dem
a nya. 3. Voitia Homsch., 4- Pjramidula
Brid. , hvardera med en art. 5. Schistidium Brid.

med 5. arter. 6. Schlstostega Mohr med en

art. 7. Gymnostomum Hedw. med 29 arter ,

ibland hvilka 7 nya. Vid G. Heimil anmarka

Forfrne, att de exemplar hvilka de under detta

namn erh&llit fran Sverige, tillhora en ny art. 8.

Hymenostomum Brown, med 7 arter, och ibland

dem 5 nya. Arternas iannemarken aro gifna
bade pa" Latinska och Tyska spraken, men be-

skrifningarne blott pa* det Tyska. De vackra Fi-

gurerne gifva verket ett forokadt varde ai
).

Dr C. F. Schultz har framstallt en Mo-

nographic ofver slagtena Barhula och Syntri-

chicij hvilkas kannemarken samt arters beskrif-

ningar har forekomma jemte figurer ofver alia

upptagne arter. Af slagtet Barbula beskrifvas

35 arter, ibland hvilka 3 aro nya; af Syntri-
chia forekomma 4 arter* Forf* nar ytterligare

till denna aihandling bifogat atskilliga upplysan-
de tiliagg

2a
).

*i) Bryologia Germanica, oder Beschreibung der i»

Deutschland und Schweiz waclisenden Laubmoose,
von Dr. C. G. Nees von Esenbeck, Br. Fr.

Hornschuch und Jacob Sturm. Erster Theib

Niirnberg. 1823. 8:0.

• Nov. Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cuviosor. T.XI. PX
i p. i 93~232, Tab. XXXII—XXXIV. och P. II. p.

718—720. — Denna afliandling forekoraraer afveo

sarskiJdt aftryckt5
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Prof, Nees v. Esenbcck liar beskrifvit

ett nytt Moss-slagte kalladt Spiridensj, hvars plats
uti systemet blifver emellan C/imacium och Ze-
skea. Forf. kallar arten $p* Reinwardtli _, och
leninar liar afVen teckning af densamma. Den
ar funnen pa en af Molluckiska Oarne af Prof.

Eeinwardt a3
).

Hr J. H. Cassebeer liar framstallt en af-

handling om Mossornes utvickling
2
4).

FILICES. Dr Kaulfuss har lernnat cri-

tiska bestamningar ofver de Filices, hvilka in-

nehallas uti Sieber's Flora Martinicensis och

Supplementum Flora? Martinicensis, hvilka ale-

siast utgoras af ett Herbarium med catalog of-

ver de dar befintliga arter. Denna afhandling
ar af mycken vigt for uppiysningen af de uti

namnde Herbario befintliga Filices; Forf. med-
delar manga rattelser, och framstaller kanne-
marken for flera i samlingen varande arter a5

)«.

Hr Hitchcock har gifvit beskrifning af
en ny art af Botrjcluum kallad simplex

a6
}#

Hr Prof. Agardh har lernnat underrattel-
ser om Aspidlum aculeatum Sw. , att den naml.
icke sallsynt fdrekommer uti Tellemarken , och
liar hlifVit sand till Prof. Retzius af Prof.
Strom i Norrige

2
7).

Hr Prof. Agardh bar a'fven lernnat an-

sniirkuingar om groningen af Equisetum arvense.
Forf. sadde mot slutet af April det grdna stoft,

*a) 1. c P. I. p. i43-x45. Tab. XVII.

«) Ueber die tntwicklung der Laubrnoose. Von J.

H. Cassebeer. Frankfurt 182a. 8:0.

es) Regensb. Dot. Zeit. 1823. N:o 23. p. 36o—368.

c6) Sittim. Amer. Journ. Vol. VI. N.o I. p. io3.
• 7) Physiogr. Sall.sk. Arsberattelse for ar 1822. Lund

1823. 8:0 (p, 95.)

(
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som inneslutes uti Je sm5 coniske hylsorne af

axen hos namnde vaxt. Uti en kruka fylld af

mulljord grodde detta stoftjd. loMaji. De upp^
komae fina tradarne vaxjte alldeles sasom Con-
ferver. fee Denna afhandling ar meddelad Kongl.
Vetensk. Acad, i Paris, och inford uti Mem. du
Mus. d'Hist. Nat. Vol. IX p f 282— 2^3 tab. j3.^ f

Prof. Nees v. Es en heck d. a. har fram-
stallt beskrifningar af Javauska Vaxter fran na-

stan alia Cryptogamiens Ordningar. Pessa. Vax-
ter aro samiade af Dr Blume ar 1820 ph -Ber-

gen Sajab och Gedee, hvilka ega en hojd at'

6000 fot ofyer hafyet. Fran Java bar man hits-

tills erballit fa Cryptogamer; de fiesta ibland
dem hafvQ varit Fiiices, ocb af Mossor bar man
derifran knappast sett flera an s:ne, naml, Po*

lytrichum cirratum Sw* och Jungermannia ja-
yanicuj funnen af Prof, Tliunberg. De Ja-?

vanske fiiices ljkna mycket dem frSn on Bour-
bon och de nastgransande Australiens regioner,
J)e Musci frondosi och Hepatici, hvilka finnas

pa Java aro till storre delen egna for denna O
f

del man undantager Uypnum spiniferum j Poly*
trichum aloides och Marchantia polymorpha*
Jivilka forekomma i mangfaldiga trakter af verb*

den. Forf. beskrifver och afritar har de nya
arterna och atskilliga af de markvardigare ehuru

Jorut kanda, men de fiesta ibland dessa sednare

uppraknas bl ott. Fiiices,: 1. Lycopodium myr-
tifolium Nees & Blume* 2, L, ciliatum Willd,

3» L* Icevigatum Willd, 4- Polypodium molli-

comum N, 8c Bl. 5. P. cucullatum N. & BJ. 6.

Vittaria ensiformis Willd. 7, Davallia pedala
Willd, & /3. minor N. & Bl. 8. D. ferru&nw
H. -"

*8) I,. C. p. 21— 33-
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Willd. 9. Trichomanes lanceum Willd. 10. T.

lilabiatum N. & BI. (Z
7
. pyxidiferum Hedw. fil.).

11. HymenophyHum pectination Sw. 12. JFLhu->

mile. N. & Bl. i3. //. dichotomum Cav. 14*
/£ emarginatum Sw. i5. //. crispum N. &BL
Musci frondosi: 16. Sphagnum patens Palis,

17. Gymnostomum javanicum N. & Bl. 18.

Octoblepharum albidum Hedw. 19. Dicranum
Blumii N. 20. Z>. concolor N. & Bl. 21. Tri-

chostomum exasperation N. & Bl. , var /3. wk-

terruptum. Musci hepatici: 22. Jungermannia
aligera N. & BI. 23. /. Blumii N. Denna af-

handiing ar med mycken eritik bearbetad, och
de fortraffligen val tecknade. och illuminerade

figurerne foroka dess vSrde a
9).

Hr H. C. Funck har fortsatt utgifvandet af

sin samling af cryptogamiska vaxter, och uti

det under arefc utkomna 29:de Haftet innehallas

20 arter, hvilka borja med N:o 586 och fortga\
till och med N:o 605 3g

),

NAJADES. Hr Prof. Agardh har hestamt
2:ne former af Ruppia maritimaj nam].: /?.

maritima brevirostris och R. m* rostrata 3l
).

Monocotyledoneas

CYPEROIDEiE. Dr Joseph Raddi har

framstallt en beskrifning ofver de gras, hvilka

ban anmarkt uti Brasilien, och ibland dein fo-

rekomma 35 till Cyperoideae horande arter 3a
).

*s>) Nov. Act. Phys. Med. Acad. Nat. Curiosor. T. Xt
P. I. p. 1 19-140. tab. XII—XVI.

j») Cryptogamische Gewachse besonders des Fichtel-

gebirgs. Gesammelt von H. Chr. Funck. 29:tes
Heft. Leipzig 1823. 4»°*

31) Physiogr. Sallsk. Arsberattelse for 5r 1822. Land
1823!' (p. 3o>

3*) Agrostographia Brasiliensis, sive Enumeratio Plan-
taium ad iamilias naturales Gramiiiuni et Cyperoi-
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Doct. Ad. Brongniart liar titi en afhand-

ling om Zea Mays gifvit manga upplysningar
©m delta gras och dess fructifications delar 33

).
Dr v. Schlectendal har lemnat upply~

sande anmarkningar om de narslagtade: i.Carex
binervis Sm. , till hvilken Forf. susom synonym an-

anforer C, punctata Gaud; 2, C, fulva Gooden.

(C. distans Host Gram. I. t. 77 , ej Linn.),
och 3, C. distans Linn. 3

4)[,
Dr Koch liar ock

lemnat anmarkningar om Carex nigra
35

), och
en anonym forfattare har beskrifvit den geo-

graphiska ntbredningen af Carex baldensis

Linn. 36
)

GRAMINE.E. Dr Raddi har uti afvan-

namnde afhandling om de Brasilianska grasen
teskrifvit 56 hithorande arter 3

7),

Lifmedicus Trinius liar lemnat atskiliiga

rattelser och tillagg till sin Clavis Agrostogra-

phiae antiquioris
38
).

Hr G. Graves har utgifvit 3:dje Haftet

af sitt arhete ofver de Engelska Grasen 3
9).

Hr Desvaux har frams tail t beskrilhingar
af i3 nya grasslagten, till storsta delen bilda^

de af forut redan kanda arter 4°).

Dr Panzer har upplyst historien af Pani-

cum glaucum Linn, och de manga forvaxlingar ,

dearum spectantium, quas in Brasilia collegit ft de-

scripsit Jos. lladdius. Lucca. 1823. 8:0.

9 3) Bullet, des Sciences. 1823. Fevr. p,
—

.

34) Regensb, bot. Zeit, 1823. N:o 17. p. 269—272,
• 5) L. c, JN':o 10. p. 1 58— 160.

«6) L. c. JN
T
:o 32. p. 5io—5|i«

47) Agrostographia brasiliensis &c.
3 8) lle^ensb. bot. Zeit. 1823. N:o i5 p. 229—231.
3^) A Monograph of the British Grasses. By G. Gra-

ves. N:o HI. London 1823.

4p) Bullet. PhUom,-- Isis iStf. 7:tesHeft,p. 698. &c.
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hvilka skett med den och narmast beslagtade

arter., samt anmarker till folje af sina imder-

soknuigar, att alia af Linn e uti'Fl. Zeil. , Spec.
P. ed. i.&. ti. och Syst. Nat. ed. X. vid Pani-
cum glaucum anforde synonymer maste utga

(Scheuchzer's kanhanda undantaget), och att

raanej for att beteckna densamma kan anfora dessa

verk, ntan blott Syst. Nat. ed. XII, dar Linn e

antel. liar tydligt bestamt bade Panicum g/au-
cum och viride k x

),
Hrr Mayer och Br aim hafva lemnat an-

markningar om Arundo Plinii Turr. (Animad.
Bot.), hvilken de funnit for forsta gangen sa-

som tysk vaxande blandad med A. Phragmi-
tes j till hvilken den kommer narmast 4 a).

JUNCL Dr Ernst Meyer bar utgifvit
en Synopsis till en Monographic ofver LuzuIcb-

slagte. Sedan slagtkannemarke och skillnaden

h&n I Juncas blifvit liar framstajlde, afliand-

lar Forf. arterne, bvilka synoptiskt upptagas,
pa satt sorn Forf. forut bearbelat J«rac/-slag-
te. 2^ Luzuice- arter aro bar bestamde. —
SluteJ. lemnar. Forf, tiliagg till sin Synopsis
Juncorum 43

}.
En Anonym Forf. bar narmare gransiat

Juncus trifidus och monanthos, anmarkt att

dessa bora foras till afdelningen culmis foli-

osis, och att /. monanthos alenast kan anses for

en obetydlig artforandring af / trifidus 44}.

*0 Regensb. bot. Zeit. 1823. N:o i5. p. 23i—236.

4») L. c. W;o 12. p. 177—179.
4 8) Synopsis Luzularum rite cognitarum. Cum addi-

iamentis quibusdara ad Juncorum Synopsin prius
editam. Edidit E. H. F. Meyer. Gottingae i8a3.8:o*

44) Re|enrf>. hoU £eitf 1823. JNf;o 37. p. 43o—43a.
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LILIA. Hr de Reboul har framstallt ett

tilla'gg till sin monographic 6'fver de ikring
Florens vaxande arter af Tulipa; han liar dar
afven beskrifvit en ny art kallad malleolens j

hvilken fatt sin plats emellan T. oculus solis

och Raddii Reb 45),

NARCISSI. Hr Ha worth har lemnat en

afhandling om ett slSgte, som han kallat Diome-
des med 2'ne arter: D. minor och major. De
kunna likval med allt skal hanforas till Narcis~

siiS) hvilket Fort, som bekant ar, delat uti ett

stort antal af slagten 46),

ORCHIDEiE. Hr Raddi har beskrifvit en

ny art af Cyrtopodium kallad glutiniferum fran

Brasilien 47).

En anonym Forf, har lemnat Stskilliga upp-
lysande anmarkningar om Vanillce aromaticai

,satt att vaxa. En odlad planta af den blom-
imade, och efter blomningen fortorkade straxt

cless i jorden stSende rot, men snart derefter

hdrjade den klangande stjelkens rot-tr3dar atfc

vaxa, bojde sig ned mot jorden, och fattade dar

nya rotter 48)»
*

45) Appendix ad nonnullarum specierum Tuliparum
in agro Fiorentino sponte nascentium proprias notas

auctore E u g e n i o de Reboul. Florentiae 1823. 8:0,

^4tint. Denna afhandling ar formod I. infb'rd uti

nagon Journal, hvilket likval icke ar anmarkt vid

sjelfva titelbladet.

4«) Tilloch Philos» Magaz. Decemb. 18-23. p. 440 &

47) Memor. di Fisica della Soc. Ital. T. XIX. p. 212,

tab. VI.

4») Ilegensb. l#t. Zeit, i8'a3. N;o 30*. p. 5?5 & Sfa
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Dicotyledonecc*

IAURI, ProfrneNees v, Esenbeek hafva

framstailt en mycket critiskt utarbetad afhandling
om de arter af Lauras (Lager), hvilka gifva Canel.

Pet ar en histoiia om dessa vaxter, sa yal i antiqua-*
riskt och historiskt , som botaniskt och pharma-
iceutiskt hanseende bearbetad, jemte figurer af de

bar bestamde arter. Namnet Cinnamornum liar—

iedes fran Sanskrit-spraket, Derefter genomga,
Forfattarne alia de underrattelser, hvilka blif-

yit gifna om Canelen allt ifran Hippocrates
intill na'rvarande tid, De Gamle erhollo Barken
dels sittande pa veden dels franskiid, och ansa*

go bada harleda sig af olika trad, De sednare

Araberne forvaxlade sedan bade vaxterna och

deras namn, Garcias och Clusius anses haf-

ya agt vida battre underrattelser om Canelen

an sednare Forfattare, Fuchsius anmarkte de

yasendtliga skillnaderne emellan Laurus Cassia

och Z, Cinnamornum* Forfattarne omtala vidare

de utforliga underrattelser, hvilka Lintscbott
Ar j 617 meddelade om Canelen, afvensom de

jnisstag hvilka J oh, Bauhin begick vid dessa

CaneUarters bestamning; men deremot herom-
mes Casp. Bauhin's atgarder harvid , och dess

afritningar af arterna bestammas, Forst mot
medlet af I7.*de arhundradet kommo Caneb-trad
till Europa, och Brey nius beskref da desamma.
Derefter gaf Rheede ar 1678 en figure af Za-
urus Cassia fran Malabar. Ar 1687 bestamde
Hermann u s sin Cassia Cinnamornum fran Zey-
lon och Cassia lignea fran Malabar, Sumatra
och Java. Ar 1727 lemnade en obekant Forfat-

tare en Afbandling , uti Academise Naturae Curio-
sorum Handl. 1. B. om det Ceylonska Canel-

trudet, och denna afbandling innehaller de ut-
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forligaste och till en del de Lasta underrattel-

ser, hvilka vi liittills erliollit om Canelen. Den-
nc Forfattarne hade lefvat i5 ar pa Ceylon, och
han besta'mde 10 arter af Canel. Han lemnade
lilJika prof af vedsorterna och af bladen, af

hvilka sednare figurer aro gifna uti den namn-
cle afhandlingen. Goller, sora lefde vid sam-
ma tid, lemnade vidare underrattelser om Ca-

nelen, och han ofverensstamde fullkoml. med
nyssnamnde Forfattare. Burmann forblanda-
de uti sin Thesaurus Ceylanicus blad af ganska
olika trad, men det har lyekats Hrr Nees v.

Es en beck att upplysa och utreda forvaxlin-

gen genom granskning af exemplar, samlade pa
Java af Reinvardt och Blume. Linne for-

enar uti Hort. Cliff, de sarskilda arterna, meni
Fl. ZeyL skiljer han Laurus Cinnamomum fran
Z. Cassia, utan att likval hafva granskat och
fordelt synonymerna och figurerna. Omsider
meddeiade Hr Prof, och Commend, Thun-
berg utforliga underrattelser, hvilka bekrafta-

de dem, som blifvit anforda uti Academiae Na-
turae Curiosorum Handlingar, men har deruti oratt,

att han ansag Laurus Cassia, som han likval

icke sett i dess hemort Malabar, for en afart af

Laurus Cinnamomuiru Slutligen framstallde den

Engelska Stabs-Chirurgen Marshall en afhand-

ling om Canelen (Annals of Phil. Oct. Nov.

3817), och forklarar, att de 10 Canel-sorter, hvil-

ka Prof. Thunberg anfort, blott aro afarter,

samt att Laurus Cinnamomum perpetuo florens

Eurm. ar den iigta och allena odlade Z. Cinna-

momum Linn., som ar en och sararaa med det

nu for tiden under namn af Laurus Cassia be-

kanta trad; atskiljer dercmot nogare det af In-

nevanarne benajnmja tradet Dawul Kurundu,
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50m han forklarar vara den verkliga Laurus
Cassia Linn., och af hvilken ban lernnat en figure,
som forestaller ett frugtbarande exemplar, men
utanatt gifva sarskilda figurer af fructifications-de-

larne. Hrr Nees von Esenbeck antaga dock

ej detta synonym, men gifva likval af detta Dawul
Kurundu en ny figure af ett blommande exem-

plar, samt framstalla fructifications-delarne sar-

skildt afbiidade, ocb benamna tradet Lifzcea cef-
lanica , sedan de insett , att Hr M a r s h a 1 1 otvif-

velagtigt forvaxiat arterna. Hrr Nees v* Esen-
beck framstalla vidare slagtkannemarken for Lau-~

rus, till hvilket de hanfora atskilliga andra slag-
ten s&som blotta sectioner , och beskrifva foljan-
de Canel-trddl i. Laurus Cinnamomum Linn,

tab. I. & II. ; den forekommer pa Ceylon , i Syd-
America ., pa Martinique och Isle de France-
2. Z. Cassia Linn. tab. Ill, forekommer p§ Ma-
labar, i Cochinchina och China samt pa Suma-
tra. 3. Z. Malabathrum Linn* 4- & Bur-
mann Nees. tab. IV (Canella Javanensis Bauh.),
forekommer p& Java, Malabar, Ceylon och i

China. 5. Litsaza Zeylanica Nees. tab. V., fore-

kommer pa Ceylon. 6. Litswa Myrrha Nees

(JLaurus japonica Humph.). *]:
Laurus Culila-

wang Linn., hvilket namn bor enligt Malairiska

spraket skrifvas Kulit-Lawang. —. Uti afhand-

lingens pharraaceutiskt-chemiska afdelning hafva
F6rf:ne visat, till folje af Barkens anatomiska

undersokning, att de genom bastet gaende srua

roda sa kallade margstralarne aro det egentliga
satet for Ganelens Aroma, hvilket alltsa finnes

uti bas-tet, och
ej

uti barken, och att Canelen
till

folje deraf ar desto battre, ju mindre af

barken &tfoljer den; Forfattarne anmarka vida-

re, att den etheriska olja, som afY?A fiimes uti
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den torra Canelens yttre hark , uppkommer derafj
att den friska Canelen under ett dygns tid hopbin-
des hardt, och derunder utsiittes for en latt gas«*

ning. Cassia Cimiamorfium f som ar rikare p&
etherisk olja, ager flera och rikare margstralar;

derigenom bekraftas tillika K o 1 r e u t e r's anmark-

ning om Juiilperus virginiana, att hos den och
vissa andra vaxter margstralarites^eller for a: eg-*

lia safter,oeh salunda kunna ofvertaga saftkar-

lens stalle. — Derefter foljer en ofversigt af de'

sarskilda arteruas geographiska utbredning* Den
fordom pa Java samlade Canelen anse Forfat--

tarne vara oagtaj ocksa sanilas deft dar nu for

tiden ej. Den frSn Cayenne kommande sa kal-

lade Canel-barken ar blandad af flera barksor-*

ter. Flores Cassice samlas
ej pa Ceylon/utan ta-

gas af Laurus Malabathrum* —* Vidare anfo-

ras de olika insamlings-satten af Canelen, enligt
de nyaste underrattelserna derom* och en be-

skrifning framstalles om anlagningssattet afCa-

nel-skogar, Naturliga skogar upphuggas och af-^

rodjas, dock med bibehallande aftrad till skugga
for den uppvaxande skogen, sa att marken bliP

ver latt beskuggadj de fallda traden' brannas,-

och askan begagnas till en del sasom godnings-
xnedel; sedermera former as' linier efter snore,

och uti dessa linier goras sma gropar till ett

afstand af 6 till 7 fot fran hvarandra? uti hvarje

grop sar man 2-—5 frugter och man tacker gro--

fen
med lofqvistar. Efter i5—20 dagar upp-

omma de unga Canel-plantorne. Den storsta

af dessa Canel-skogar vid Marendahn (Colom-
bo) innehaller 3824 morgen jord. Manga afde

strackor, hvilka Hollandarne fordom planterat
med Canel-trad, forvilda nu under den Engel-
ska forvaltningen af Landet, men utforseln af



/fG3

Canel ar dock ansenlig och tippgar arligen till

401,17a engelsk. sk&lp.
— Utaf den samre

barken och utaf bladen beredes Canel-oljan;
saledes tagas icke hartill , sasom man fordom

uppgifvit, bladen af Laurus Cassia , bvilken bar

smaklosa Wad. Sidst framstalla Forfattarne

kannetecknen for de sarskilda sorterna af canel-

bark 49).
PLANTAGINES. Ora de under namn af

Plantago Wulfenii bekanta olika arter bar en

anonym Forf. lemnat atskilliga upplysningar,
hvilka till en del iiro betydligt stridande mot
deaf Mertens och Koch uti Deutschl. Fl*

gifna bestamningar
5o

)
f

PLUMBAGINES. Dr K o c h bar framstallt

en monographie af slagtet Armeria. Detta slag-
tets arter kunna annu icke anses fullkomligt
bestamde, oagtadt de upplysande bidrag, hvilka

Prof.Link lemnat dertill(Terhandl. derGesellsch.

Natforsch Fr.I.B. Heft III>Dr Koch's afhandling

gifver manga upplysningar, och ar af verkligt in-

tresse. Efter n&gra allmanna anmarkningar om de

kannetecken, hvilka man hittills tagit till arteruas

bestammande, anser Forf. att de sakraste kan»
netecknen kunna tagas af bladspetsens hvasshet,

trubbighet, broskagtighet eller borstiga beskaffen-

het; af svep-bladens utJopande eller inom spet-
sen forsvinnande medel- nerv; af blomstjelkens
* ' "

*j>) Amoenitates botanic* Bonnensas. Fasc. I. De Cin-
namomo disputatio, qua Hortum medicum Bormen-
sera, feliciter instructum, rite sinauguraturi res ejus
viris, rei Herbariae studiosis, , commendant C. G.
Nees ab Esenbeck Dr et Th. Fr. L.

'

Nees ab
Es en beck. Dr Fratres, borto medico Bonnensi

praespositi.
— Cum tabulis septem iconogra.pbicis.

Bcnnae. 1823. 4 :°*

€0) Regemb. bot. Z^it. i&*3. N:o £1, p. 656.
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forhallande i langd till blomplpen; dcnae sed~

nares harighet och blombladens form. For£
beskrifver derefter Armeria* blonlningssa'tt och
hlomdelarnes beskaffenhet, gifvcr slagt-kanne-
xnarken, uppstaller arterna, lemnar nya art-

ma 1 ken, anfdrer de vigtigaste synonym a, samfi

gifver korrta heskrifningar och anmarkningar
om arterna. i- A* latifolia Willd. ; harvid erinrar

Forf., att da Prof. Link uti Enuni. PI. Horti Be*
rob bar citerar Statice cephalotes Ait., sa* ai*

\xo\*Su cephalotes Link foliis capillaceis in Schrad*

Joura. III. p. 60 en annan art , och mabanda
samma med Armeria pinifolia Fioem. & Schult.

Syst. Veg. T. VL p. 774* 2 - ^* scorzonerwfolia
Willd. 3. A, plantaginea Willd. (JStatice Artneria

Pers., Loisel. Fl.Gall., S plantaginea De Cand. Fl.

Fr). Det ar ovisst om St. plantaginea All. ho-

rer hit eller till A latifolia Willd. 4« ^ dentin

culata Link. Enum. pi. Horti Berol. 5. A. e/on*

gata Koch {St. elongata Hoffm., St Armeria

@. elongata De Cand., S. Armeria Pollich & plur.
Auctor. Germ.). Denna synes vara den vanliga-
ste Svenska arten af Armeria. Det ar ovisst, om
Armeria vulgaris Willd. hdrer hit eller till A*

purpurea. 6. A* fasciculata Willd. 7. A ma-
ritima Willd. {St. Armeria Stn. Fl. Br. , St. Ar*
meria cc* pubescens DeC). 8. A* alpina Willd.

c. tab. Q. A. purpurea. Koch. 10. A. junipe-

rifolia Boem. & Schult. 11. A. leucocephala Salz-

mann, fran Corcica. Forf. erinrar slutel. , att ban

icke kanner foljande ar ter: A* littoralis^ humilis*

hirta, alliacea^ pinifolia, pungens och scabra;

han synes icke eller hafva kant Prof* Link's af-

handling om Armerice arterne 5
»).

LYSI-

51) liegensb. bot. Zeit 1823. N:o 44* P- 689—&j<>*
Nig 4$- p. 705—7 13. tab. L
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LYSIMACIII/E. Den forr omnamnde Ly*
simachia paludosa bar blifvit narmare undersokt

af Hr F. A. Miiller, och till folje af dess un-

dersokningar kan man anse afgjordt , att den
alenast ar en foriinderlig form af L. vulgaris ;

stolonum langd och de ofriga olikheterne mu.
ste tillskrifvas den sumpiga jordman, uti hvil-

ken viixten forekommer 52
).

PEDICULARES. Uti atskilliga trakter af

Preussen och Schlesien anmarkte man ar 1823
en mangd af fron pa falten, och allmanheten

trodde dem hafva foljt
med ett slagregn ur luf-

ten. Prof. Treviranus afgaf en berattelse om
dessa fron, och bevisade, att de voro af Vero*
nica hedercufolia, sorn vissa ar forekommer ym-
nigt pa akrarne 53

).

Hr V a 11 c h e r liar lemnat en afhandling on\

groningssattet af Orobanches arternes fro. De
ban satt af 0. ramosa kommo aldrig upp,men
om regn fordo frona till rotterna af Cannabis

sati/va^ fastade de sig dervid, fordjupade i dem
sina rotter, som de mer och mer ntvidgade, och,

nppvaxte omsi'der ; denna Orobanche finncs ock

pa rotterna af flera viixter ; 2tne andra arter af

Orobanche bar Forf. alVen seat vaxa och tit-

vickla sig pa samma satt, samfc tror, att sam-
ma groningssatt formodl. tillhar afven Hjoban-
che och Phelipaia j men att Monotropai och fleras

groningssatt trol. ar olika beskafladt 5
4).

$Y) Regensb. bot. Zeit, i$i'$. N:o 48. p. 732— ?3f.
53) Ueber gewisse in Wesl-Preussen und Schlesien

angeblicb mit einem Gewitterregen gefallone Saarnen-
korner. Von L. G. Treviranus. Breslau i8>2.
8:0.

54) Mem, du Mus. T. X. p.
—

,

JIT. V. A. Arth. i8sl 3o
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SCIIROPHULARIiE. Dr Jack bar meddelat

en afhandling innehailande beskrifning af 4 vaxt-

slagten horande till den af honom beuamnde Orcl-

ningen Cyrtandraceac, hvilken kommer narmast

Bignoniacea?. Forf. anmarker, att Forster,
sum forst beskref slagtet Cyrtaudra, gaf en orig-

tig hade beskrifning och figur af frorednings-
delarne, hvarigenom man hittills blifvit miss-

ledd vid bestammaudet af dess vaxtordning.
Forf. rattar bar detta uti den uppgifne sla'gt-

characteren , och beskrifver 10 nya arter af

slagtet Cyrtandra; af Didymocarpus Wallicb.

beskrifvas 7 nya arter; af Loxonia Jack a arter;

af Mschymanthus Jack 2 arter. Ibland arter-

na af Didymocarpus aro redan flera omnamnde
uti Malay. Miscell. Vol. I.

55),
SOLANE/E. Hof-Radet S c h r a d e r s forr anfor-

da fortsattning af dess monographie ofver slagtet

Verbascum ar nu inford uti Gollingska Societetens

Handlingar, afvensorn den ock forekommer siir-

skiidt tryckt och utgifven i Bokhandeln. Till de

uti Arsberattelsen for ar 182a gifna underrat-

telser kunna fdljande tillaggas: till Verbascum

Lychnitis x. floribus flavis hanforcr Forf. : V-

pulverulentum Bieberst. et alior. Botanicor., men

ej V. pulverulentum Villarsii Fl. Delph., och
till V. Lychnitis Q. floribus albis ban(brer Forf.

V» Mcenchii Schultz, Fl. Stargard. Suppl. och

V. album Moench Metfu, samt har dessutom en

var. y. floribus apetalis; till Verb, nigrum @. ra-

cemis subpaniculatis hanforer Forf. V . parisien-
se Thuill. Fl. Paris., samt tillagger vid derma
art : ''Ex hoc Verbasco, tanquam patre et Thap-
so matre ortum credo Verbascum seminigrum

m) Transact, of the Linn. Soc. Vol. XiV. P. I. p.
—
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Fries Nov. FJ. Sv. 5, p. 6S. —> Fide specimi-
nis Auctoris similem prolem hybridam etiam 110-

stris ia regionibus observare mihi licuit.* Af-

handlingen atfbljes af 3:ne lab. med 6 afritade

Verbasci arter, naml. : T. fl I. V* syriacum
Schrad. ft 2. V* ceratophfllum Schrad., T. II. f.

1. V. lanatum Schrad., f. 2. V.monspessulanum.
T. III. f. 1. V* hyoserifolium Schrad. f. 2. V.
Schottianum. Schrad. 56

}.

Hr Jos. Sabine, Secreterare uti Horticul-

turaWSociety i London, bar meddelat anmark-

ningar ora de vanliga Potatemas (Solani tube-

rosf) fadernesland. Man bar varit oviss, uti hvil-

ken del af America del a'r, som Potates-vaxten

finnes vild. Den Petates, som Walter Raleigh
forst ofverforde till Irland, fann ban odlad

uti Virginien ; den hade trol. blifvit ditford frSn

nAgon af de spanska Landerna uti Sodra Ame-
rica. Enligt II u m b o 1 d t s underrattelser om Po-
tates odlingen uti Mexico, synes det visst, att

den ej
ar vild i den sydvestra delen af Norra

America (Humb. polit. Essay on the Kingdom
of new Spain, Blacks edit. Vol. II. p. 4&4)>
ej eller forekommer den vild uti Vestindien ;

den maste altsa finnas vild uti Sodra America,
och det synes nu mera vara tillrackeligen bevist,
att den finnes pa hoglandta stallen bade i de

tropiska regionerna och uti de mera teraperera-
de districterna pa vestra kusten af sodra delen
af America. — Enligt Molina (Hist. Nat. du
Chili p. 102) vaxer den ymnigt vild pa fal-

56) Comment. Soc. Reg. Scient, Gotting. recent. Vol. V.

p. 149—200. tab. I— III. — Gottingae. 1823. 4 :°»

Monographia Generis Verbasci. Auctore II. A.
Schrader. Sectio II. cum tabulis tribus aeneis,

Goltingaj 1823. 4:0 *
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ten i Chili, och kallns af Innevanarne Maglla,
men gifver uti sitt viida tillstand sma och hit-

tra rotter. II r Humboldt, forsakrar, att den

ej
ar vild i Peru eller i nagon del af Cordille-

rerne, belagna under Tropikeme (pa anf. stal-

le Vol. II. p. 4.9 ) 4 Detta motsages likval af

Hr Lambert (Journ. of Science and the arts

Vol X. p. 26), enligt uppgifter fran Pa von
och Zea. Den forre sager, att han och hans

foljeslagare Dombej och Ruitzhat'va icke ale-

nast trafFat Potates vild uti Chili, utan afven i

Peru, i nejderne ikring Lima, och den sednare

(naml. Zea) har forsakrat Hr Lambert, att

han fuiinit Potates vild i skogarne nara sancta

Fee de Bogota. Pa von sande ock till Hr Lam-
bert ett exemplar af Potates-vaxten , tagen i

Peru , med namn af Patates del Peru. Hr L a m-
bert tror, att Potates finnes vild s& val pa
ostra som vestra och norra sidorne af Sodra

America, och hans skal dertill synas stodja sig

p& foljande omstandigheter : Uti Commercons
Ortsamling, som blifvit samlad pa upptackts-Re-
san ikring Jorden med Capit. Bougainville, fin-

nes en Solanum tagen nara Monte Video, och

beskrifven sasom skilid fran den vanliga Pota-

tes, med namn af Solanum Commerconii Dunal

(Poiret Enc. meth. hot. suppl. III. p. 746.), och

Hr Lambert trodde , att denna art var grund-
formen for den odlade Potates-vaxten, foran-

ledd dertill af underrattelser Fr5n Hr Bald-
win en Americansk Bolanicus, som sager sig

hafva funnit Potales vild bade vid Monte Video

och i tragten af Madonado, iifvensom Fr3n Ca-

pit. Bowles's, som vistats en ansenlig tid i

Buenos Ayres, och som beriittat honom, att

denna vaxt var ett ailnxant ogriis i trakten och
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granskapet af Monte Video.— Detla allt bekraf-

tar tillvaron af en Potates-vaxt i mangel nara

stranderna af Rio de la Plata, och Hr Lam-
bert anser den for samma med den af Com-
m ere on fundna. Men Hr Sabine, som haft

tillfalle att granska det af Gommer^on hem-
forda exemplar, forsakrar, att den bor anses

for en egen art, hvars skillnader fnin den van*

liga Potates-arten han afven anforer. Vid det

af Commereon samlade exemplar finnes fol-

jande underratteise: "Hispanis: Tomates. . Flores
sunt palliduli.

—. De la plage du pied du morne
de Monte Video en Mai. 1767.*-

— Altsa finnas

da 2:11c arter af Potates-vaxter. «— Hr Sabine
underrattar vidare, att Hr Calcleugh, Se-

creterare bos Engelska Ministern vid Hofvet
uti Rio Janeiro , lemnat till Horticultural-Soci-

ety rotter af den vanliga Potates, jemte foljan-
de underrattelser : ^Vaxer i ansenlig mangd i

gropar i granskapet af Valparaiso, pa vestra

sidan af Sodra America vid Szff Sydl. Lat. . Blad
och blommor aro aldeles lika den i England
och annorstades odlade; borjar att blomma i

October, detta climats sommar, och ar
ej rayc-

ket prolifique; rotterna aro sma, och hafva ea
bitter smak, somliga med rodt skin, och andra
med guiagligt; den forekommer troligen vild

pa en ganska vidstrackt trakt af kusten, ty den
ar funnen i soder af Chili och kail as af Inne-

vanarne Maglia, men jag kan ej upptacka, att

den begagnas till nSgot andamal.w— Dessa rot-

ter blefvo utplanterade och blommade; det var

aldeles samma art som den vanliga, men bladen

voro mera skrynkliga, och blad-venerne storre

och tydliga; sine st&nd gaTvo ofver 600 pota-
tes-rottcr. — De uti Sodra ^America pa nagra



4 7 o

slallcn odlade artforandringar af Potates kanna
vi icke uti Europa ; uti Lima odlas ensort,som
kallas yellow- eller golden Potates, som skall va-
ra utmarkt valsmaklig

5
7).

Potates vaxten planteras nu till och med
ofver allt.uli Lappmarken med storsta forman,
men uti Norrska Finmarken, sardeles uti ostra

Finmarken, kan man icke mer med fordel odla

vaxten, ty under den korrta sommaren vinna
de nya Potates-rotterne blott storlek af vanliga
Hasselnotter.

Hr F; Mayer har beskrifvit, Cestrum
aurantiacum Baumann Pflanzen Catalog; ban npp-
lyser dervid , att orsaken hvarfore den blifvit

forvaxlad ocb af Link kallad Capraria salicifo-
lia (PI. Selectae Heft. V.), af andra C. lanceolata,
Budleia glaberrima, Freylinia oppositifolia m.
A. n. ar den , att corolla varierar med 4 ocb 6
flikar, samt att vanl. blott 4 stamina aro utbii-

dade, och af dessa 2.*ne ofta langre; den 5:te

stamen ar otydlig, eller saknas inland aldeles,
darfbre bar vaxten blifvit misskand , an hanford
till 4 :de an till i4:de Classen i det Linne'ska

System et. 58
}.

BORAGINEiE (Asperifolioe Linn.). Prof.

Lehmann bar med 3:dje och 4-de Fascikiarne

fortsatt sitt arbete, innehallande figurer af bit-

horande vaxter. Fasc. III. innehaller. tab. ii

Echium papillosum Lehm. t. 22 E. angustifoli-
wn Lam. t. 23. E. paniculatwn Thunb. t. 24.

5 7) Journ. of Science, Litterat. and the arts. N o XXX.
p. 209

— 266.

Denna Afhandling ar forut in ford uti Transact.

of the Horticnlt. Society.
5 8) Regensb. hot. Zeit. 1823. iV.a 8. p. 1 13— 1 15,
och Pf:o 2. p, 02.

w
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E. trichotomum Thunb. t. 2 5. E. hispidum Thunb.
t. 26. E. glabrum Thunb. t. 27 E. capitatum
Linn. t. 28. E. sphcerocephalwn Vahl. t. 29. He-

liotropium Kunzii Sieb. t. 3o II rotundifolium
Sieb. —

Fasc. IV inneh&ller tab. 3i. Echium molle

Poir. t. 3a E. caudatum Thunb. t. 33 E. inca-

lium Thunb. t. 34- E. rosmarinifolium Vahl. t.

35. E, scabrum Lehrn. t. 36. E. trigonum Thunb.
t. 37. E.verrucosum Sw. t. 38 E.frulicosumljmii.

/3- major Lehm. t. 3c). Lilhospermum hispidissi-
mum Lehm. (Anchusa luspidissima Sieb. Herb.

/Egypt.), som har for forsta gdngen blifvit be-

skrifven. t. 4°* Heliotropium undulatum Vahl.

/3. ramosissimum. Texten utgores blotc af art-

marken fran Forf.s arbete : Plantas e familia Aspe-
rifoliarum. 5

9).

BIGNONIJS. Hr Da v.Don liar beskrif-

vit 5 nya hithorande vaxtslagten och de till dem
horande hittills kanda arter , naml. 1. Argylia
radiata Don. (Bignonia radiata Linn.). 2. Chi-

lopsis saligna Don, fr5n Mexico. 3. Astianthus

longijlorus Don, frSn Mexico. 4 Delostomai r.

dentatum Don. {Bignonia rosea Pa von Msc); 2.

integrifolium Don (Bign. simplicifolia Pav. Msc),
bada fran Peru. 5. Stenolobium castanifolium
Don. (JBignonia serrata Pav. Msc.) frSn Peru 6o

).

HrDon har ock meddelat beskrifning ofver

slagtet Jacaranda Juss. och dess arter 6l
).

59) Icones et Descriptiones novarum et minus cognita-
rura Stirpmm; auctore J. G. C. Lehmann. Icones
rariorum PIantarum e Familia Asperifoiiarum. Fasc.
HI & IV. Hamburgi. 1823. fol.

60) Edinb. Philos. Journ, JN:o XVIII. p, 259—2G8.

61) L. c. pag.
—
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GENTIANEiF, Dr Richard liar leranat

anmarkningar om Ophiorhiza mitreola , och sokt

he visa att den Lor skiljas
fran namnde slag-

te, samt utgora ett egel , sora borer till Gen-
tianag vaxtordning. Han kallar viixten Mitreola

Ophiorhizoides
6a

).

APOCINEiE. Hr Lemaire Lisa n court
liar beskrifvit en njr sort af bvit Ipecacuanha;
den erhalles af en artfdrandring af Cjnanchum
kevigatum frSn Calcutta 63

).
RHODODENDRA.En afProf. O. S w a r t z gif-

ven bestamning af sliigtet Fischera och dess art F.

huxifolia fir infprd iPhysiogr. Sallsk. Arsberattelse.

Denna afhandling ar redan forut utiorligen fram-
stald uti Mosc. Naturforsk. Societetens Handl. 6

4).

SYNANTHERjE. Rich. Hr H. Cassini
liar framstallt en afbandling om 3:ne hithoran-

de vaxtslagten, mi nil. I. Melanthera Rohr. i.

M. urticarfolia Cassin. (M. Liimaii Humb. Bonpl.
&. Kunth Nov. Gen.). 2. M. panduriformis
Cass. QM, hastata var. Mich. Fl. bor. . Am.).
3. M. trilobata Cass. II. Chjlodia Rich. C.

sarmentosa Rich. III. Blaiwvilhea rhomboidea
Cass. 65).

Dr Koch har framstallt en monographic
ofver de Tyska arterna af Cineraria. Efter

att hafva gifvit a11maim a anmarkningar om Sliig-

tet, beskrifver Forf. arterna, och lemnar om de-

samma talrika upplysningar. 1. Cineraria si-

hirica L. 3. C. crispa L. ill. 3. C. crocea Trat-

tin. 4- C* rivularis Kit. &:. Waldst. 5. C. sic-

detica Koch. 6. C. pratensis Hoppe. 7.
C. ovi-

«a) Bullet, des Sciences. 1823. Fevr. p. 27.

63) L. c. p. 55.
6 4) Physiogr. Sallsk. Arsberattelse for ar 1822. Lund

1823. pa£.
—

.

<5s) Jour, de Phys. &c. Maj 1823. p. 207—220.
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rensls Koch. 8. C. longifolia Jacrp 9. C. al-

pestris Hoppe. (C integrifolia alpina J acq. austr.

t. 179., C integrifolia Willd.). 10. C spathic-

Imfolia Gmel. Fl. Bad. (C. longifolia Slurm.

Deutschl. FLHeft 40, C. integrifolia Roth Sc Au-

ctor. Germ, mediae, Senecio nemorensis Pollich).

Forf. utesl titer namnet C integrifolia , emedan

sa ni&nga arter blifvit forvaxlade under detta

namn. 11. C. campestris Retz. ((7. integrifolia

Smith). 12. C aurantiaca Hoppe. i3. £ ca-

pitata Wahlenb. a. floribus radiatis (C aurantia-

ca /3. De C). /3- floribus capitatis (C. capitata

Wahlenb.). 14. C. palustris L. i5. C cordifolia

Jacq. Till dennas former hora C. alpina ex. &.

/3. Linn. Sp. PL (C. alpina Willd.). <*).

Hr Jos. Sabine har ytterligare meddelat

Leskrifning och anmarkningar om Chrysanthe-
mum indicum Linn, och de med namn af Chi-

nesisk Chrysanthemum bekanta vaxter; dessa scd-

nare iiro naml. 27 artforandringar af Chr. sinen-

se QAnthemis artemisiafolia Willd) , som egentL
vaxer vilcl uti Japan, men allmant odlas uti

China 6
7). Dervid har en anonym Forf. an-

jiiarkt, alt Prof. v. Schrank redan for lange
sedan bevisat, att sidstnamnde vaxt horer till

slagtet Silphium (Bot. Zeit. 1804 p. 75—78.
68

).

Hr Prof. A g a r d h har beskrifvit en form
af Gnaphalium carpaticum y

hvilken Prof. Zet-

terstedt tagit nara Kautokeino 6
^).

DIPSACE.E. Hr T h. C o u 1 1 e r har framstilllt

enProdromus till en Monographic ofver Dipsaceae ;

cfter allmanna anmarkningar om ordningen gifver

66) Regensb. botZeit. 1823.N:o 32. p. 497*5 io.&N:o 35.

« 7) Transact, of tbe Linn. Soc. Vol. XIV. P. I. p.
—

«*s) Regensb. bot. Zeit. 182a. N:o 44- P» 7°4-

<j>) Physiogr. Salsk. Arsb. for ar 1822. Lund 1823.Cp.96).
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Forf. en ofversigt af hithorande slagten och ar-

ter, naml: Moriua, DipsacuSj Cephalaria _, Kna-
utsia, Pterocephalus Lagasc. och Scabiosa; at-

skilliga nya arter are bar beskrifna 7°)*

RUBIACEiE. Dr Richard har gifvit an-

markningar ora Ophiorhiza Mungoz, och upplyst,
att den bor hanforas till denna vaxtordning. 7 1

).

RANUNCULACE^E. Dr v. Scb le elite ndal
bar meddelat anmarkningar cm Ranunculus pen-
cedanifoWis Allion. , och sokt ytterligare bevisa,

att den maste anses sSsom en fran R. aquatilis
val skild art 7 2).

Prof. R eic hen bach bar borjat utgifvandet
afett verk, innehallande beskrifningar ofver Acq*
niti och Delphinii arter med iiluminerade iign-

rer af desamma. i:ta Haftet innehaller figurer
af 6. arter, naml. Tab, I. Aconitum Napellus
cc. Schleicheri Reichenb. Tab. 2. A. Napellus
/3. compactum Reich. Tab. 3. A. Napellus $. Lo-

belianum Reich. Tab. 4. A. Napellus y. Bauhini

Reich., och Forf. anser dese° vara hufvud-

formerne af A. Napellus ; Tab. 5. Delp/unium
Forskahlii Reich. QD. grandifiorum Forsk.). Tab.

6. D. Aconiti Linn. ? 3
).

Hr Seringe har under det forflulna aret

framstallt ett utkast till en Monographic ofver

slagtet Aconitum Forf. har dar 22 arter, for

hvilka ban gifvit artmarken och figurer af blom-

delarne, saiut aterforenar med andra de aldra-

70) Me'moire sur les Dipsace'es, par Tli.Coulter. Geneve
1823. 4 :°-

71) Bullet, des Sc. i8s3. Fevr. p.
—

.

7a) Regensb. bot. Zeit. 1823. N;o 7. p. 97 & 98.

73) Illustralio Generis Aconili alque Delphinii. Aucto.

re L. Reich en bach. Neuc Bcarbeituuq der Gal-

tungen AconiUun unci Delphinium, I:s Heft. Leipzig
1823. fol.
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fiesta a f Prof. Reich en bach bestamde nya ar-

ter; saledes anforer ban sasom artforandringar af

Aconitum Anthora: A. grandijlorum Reich., Ja-

cquini Reich. De Candollii Reich.; anthoroideum

Reich, och eulophum Reich. ; under A. Lycoctonum
L. forenar han som artforandringar: A. pyrenai-
cum Lara, och septentrionale Koell. samt 8 af

Hr Reich en 'bach's nya arter ra. fl.|;
Mkasa

forekomma manga af de nyare arterna foVuiade

med A. variegatum L, A. rostratum Bernh. ,

particulation Lara. m. fl., af A. Napellus. L. bar

Forf. 3o artforandringar, hvilka till storre de-

den utgoras af Reich en bach's nyare arter.—-

Om det a ena sidan maste raedgifvas, att en

stor del af dessa arter ater bora indragas, sa.

torde det a en annan sida mahanda icke kunna

nekas, att Fdrf. forenat nog manga, och A* +Na-

pellus synes darpa gifva ett stort bevis., eme-
dan flera af de med den forenade arter synas
betydl. skilja sig frfin hvarandi a ?4).

CRUCIFERjE. Dr Koch bar Iemnat en

monographic ofver de tyska arterna af Draba,
och gifver for de fiesta arter en mangd af cri-

tiska anmarkningar. i. Draba aizoides L. 2* Z>.

Aizoon Wahlenb. 3. D. glacialis Hoppe , nov. sp.

4» D. Sauteri Hoppe r n. sp. 5. D. stellata

Jacq. QD.Iiirta /3. alpicola. Wahlenb.). 6. D.
hirta L. 7. D. tomentosa Wahlenb. 8. Z>. sa-
ocatilis Mert. & Koch, n. sp. 9. D. carinthiaca

Hoppe, n. sp. 10. D. helvetica Schleich. (D. cili-

aris Wahlenb.de Clim.&Veg. Helv. excl. sjm.
D. androsacece Fl. Lapp.). 11. D. laevigata

Hoppe, n. sp. 12. D. ciliata Scop. (I), andro-

74) Muse'e helvetique T. — p. 1 r5. t. i5 &c. — Ge-
neve. x823.
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sacea Willd., baud Wahlenb. , D. fladnizensis
De C. ?). 1 3. D. muralis L. \fy D. <verna L.
i5. D. pyrenaica L. 16. D. mollis Scop, Till

denna afbandling liar Prof. H o p p e bifogat myc~-
ket upplysande tillagg. 7

5).

Br E. G. Ho rnung bar gifvit anmarknin-

gar om Arabis bellidifolia Jacq. , till hvilken han
sasom afarter banforer A. intermedia Hoppe och

pumila AYulf. 7^).
En Anonym Forf. bar derjemte framstalt

atskilliga underr&ttelser om de Tyska arterna af

Arabis. 77).
En annan anonym Forf. bar uppgifvit de

Tyska arterna af Erysimum, ocb framslallt at-

skilliga upplysningar om dem 78
).

GUTTIFERiE Hr I. D. Cboisy har fram-
stallt en afbandling om Guttiferce, ocbbesfcrifvit

ett nytt sliigte deraf naml. Micranthera; gifver
en conspectus af bit borande slagtens kanne-
marken; indelar dem uti 4 Sectioner. /. Clu-
sicece: 4 slagten ocb 22, arter, alia americanska:
Clusia (bar under inbegripas afven Qvapoya
Aubl. ocb Helvetia Kuntb), Mahurea, Marila
ocb Godoya. II. Garciniew: Chloromyron Pers.,

Ochrocarpos Tbouars, Marialva Vand. (bit foras

ock Povomitei Aubl. ocb Beetuharnaisia Iluitz

& Pa v.), Micranthera Chois. ocb Garcinia Linii.

(bit forenar Forf, Cambogia L. , Mangostana
Gsertn., Oxycarpus Lour:* et Brindonia Tbouars).
III. Calophyllece: Meimmea, Xantochymus Roxb.,

Stalagmites Murr., Mesua L. et Calophyllum

7s) Regensb. bot. Zeit. i8?.3. N:d 27. p. 4 I 7-~4^°;.
N:o 28. p. 433-447.

7 6) L. c. N:o 36. p. 5^5—555.

7?) L. c, N:o 29. p. 4t>3 & 4^4*

78) L. c. JV:o 18 p, 287 & 288.
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Linn. mcd'i5 spec. . IV. Moronobece: Canella

Murr.f Moronobea Aubl., Sjmphonia Linn, Chry-

sopimia Thouars. 79).

GERANIA. Hr Sweet liar fortsatt utgif-
vandet af sitt arbete ofver Slagtena Pelargoni-
um, Geranium och Erodium, samt derstades be-

skrifvT
it manga nya artcr 8o

).

Dr Wei he liar lemnat utforliga beskrif-

ningar ofver de ofta forvaxlade Oxalis stricta

och corniculata, samt dervid upplyst de tvifvel,

som ofta uppkommit om deras specifica skillnad,

da man sett olika Auctorers beskrifningar
8l
).

MALVACEAE. Hrr. Nees v. Esenbeck
d. a. och Marti us hafva framstallt en synop-
tisk ofvcrsigt af kannetecknen for de till den-
na Vaxtordning horande Slagten, nSml: i Mal-
<va L. s. Lavatera L. 3. Althea L. 4* Gee-

tliea N. Sc M, hvilkets bada arter G. semper-
jlorens och cauliflora blifvit utforligt beskrifna
och afritade (Tab. VII & VIII> 5. Malachra
L. 6. Pavonia Cavan.

7. Lopimia Mart, med en
art: Z. malacophylla QSida ma/acophylla~Lmk &
Otto.) 8. Urena L. 9. Lebretonia Schrank med
3:ne arter: L. coccinea Schr. och h.latifqlia JV.

& M. Slutel. beskrifvas Achania oordata 'N. & .

M. (Pavonia coccinea Willd.) och Cliorisia ven-
tricosa N. & M., hvilken sidstnamnde afven blif-

vit afritad (tab. IX) ^).

?*) Mem. de la Soc. d'Hist. Nat. de Paris. Vol. I.

p. ir. P . —
80) Geraniaceae, or Natural Order of the Family of

Geranium, by Rob. Sweet. N:o 37 &c. London.
1823. ;

8«) Regensb. Lot. Zeit. 1823, N:o 47. p. 7^0—7K,
• Nov. Act. Phys. AJ[cd. Acad. Nat. Ciuiosor. Ji XL

P. I.
p. 91

— 102.
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Hr Gay liar lcmnat en monographic ofver
den Vaxtordning som blifvit kallad Buttneriacea\,
och som utgores af fordom till Malvacece rak-

nade slag ten: i. Buttneria dasyphylla Gay. 2.

B. hermannicefolia. Commersonicij Forst. : 1. C.

ecldnata Forst. : a : taheitensis. /3 moluccana ,

a. C. Gaudichaudii Gay., 3. C. Fraseri Gay. <%.

macrophylla. @- microphylla; de nya arterna

iiro har afritade. 83
).

Prof, de Can do lie bar afven gifvit beskrif-

ningar af atskilliga till Buttneriaceas horande

slagte
8
4).

CISTI. Hr Ginsing har framstallt en

Monographic ofver de allmanna kannetecknen af

de till Violacew horande slagten
85
}.

RUTACE.E. Hrr Nees v. Esenbeck och

Martius hafva lemnat en ofversigt af Vaxtord-

ningen Fraxinellce och dess slagten, samt be-

skrifvit de hit horande brasilianska arter, ibland

hvilka 12 aro nya och flera bar afritade. i.-iSbi-

uris (Galopea Aubl). 2. Conchocarpus Mikan.

3. Monniera L. 4* Eryihrochiton N. &. M.
5. Bonplandia Willd. 6. Rauia N & M. 7.

Dlglottis N. & M. 8. Lasiostemum N. &. M.

9. Aruba Aubl. 10. Pilocarpus Vahl. 11. Ter-

pnanthus N 8c M. 12. Ticorea Aubl. i3. Z>/-

ctamnus L. 14. Calodendron Linn. i5. Jam-

bolifera Vahl. Forfme hafva ytterligare till den-

na afhandling gifvit ett tillagg i anledning af

Prof. De C and o lie's arbete ofver samma Vaxt-

83) Me'm. du 3VIu$. Vol. X. p. 199—220. tab. 12— 15.

84) L. c. p. 97
— 1 1 5.

«0 Mem, de la Soc, d'Hist. jiat. de Geneve. Vol. II.

P.
—
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ordning, som ban benamnt Cusparicv (Mem. du
Mus. Vol. IX). **).

Hrr Nees v. Esenbeck sen. och Marti us
hafva afven bearbetat en ofversigt af de till

Diosmecc horande sliigten, for hvilka de fram-

stalit forbattrade kannetecken: i. Eriostemum
Sni. 2. Philotheca Piudge. 3. Zicria Sm. 4-

BJelicope Forst. 5. Pliebalum Vent. 6. Boro-
nia Sm. 7. Corrcea Sm. 8. Peranthera Rud-

ge. 9. Crowea Sm. 1 o. Bucco Wendl. 1 1 . Barj-
osma Willd. 12. Adenandra Willd. i3. Di-
osma L. i/\. Empleuron Ait. i5. Diplolama
Br. 8

7).

SEMPERVIV,E. En anonym Forfattare

bar framstallt anmarkningar om Sempervivum
globiferum Linn, och visat, att den, somWul-
ffi.nl beskref under detta namn , ar en ny art,
bvilken afven uti Sturm's Deutsehlands Flora

B. 6 blifvit afritad under det oratta namnet S.

globiferum
88

).

CACTI. Prof. Link har lemnat anmark-

ningar om slagtet Mammilaria; som Ha worth
skiljt fran Cactusj och gifvit kannetecken for 6

nya arter af detsamma 8
9).

MELASTOIVLE. Dr Jack har framstallten

afhandling innehallande beskrifningar af de Ma-

layska arterna af Melastoma, hvilka hittills varit

ofullstandigt kanda. 18 arter aro af Forf. bar

upptagne, ibland hvilka de fiesta aro nya 9°).

s<s) Nov. Act. Phys. Med. Acad. Nat. Curiosor. T. 3tl.

p. i. p. 149-179. tab. XVIII—XXXI., P. II. p.
713-717.

S7) L. c. P. I. p. 179
— 183.

8 8) Regensb. hot. Zeit. 1823. N:o 37. p. 5qi & 5qi.
t 9 ) L c. N:o 48. p. 753 & 754.

>•) Transact, of tlie Linn. Soc. Vol. XIV. P. I. p.—
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Hr D. Don har afven uti en aihandling orri

Melastomernas Vaxtoi dning lemnat upplysningar
oru densamma. 9 1

).

ROSACEA. Hr Tr at tin nick uti Wien
har nu borjat utgifva sin Sjnodus botanica, ett

arbete som utgpr ett species Plantaruni , uti hvil-

ket Forf. amnar att beskrifva Vaxterna efter de-

ras naturJiga ordningar; uti de arne hittills ut-

komne delarne afliandlas de egentliga
f

Rosacea?,
uaml. slagtet Rosa, som ar indeladt uti 24 un-

derafdelningar med 256 dar beskrifna arter:

bvarje art beskrifves pa ett ensamt blad utan

paginering, s4 att man kan efter behag ordna
den. 9*).

Hr Wendland d. y. har beskrifvit at-

skilliga nya eller mindre kanda arter af Mespi-
JwiTnaml. 1. M. cocdinea Marsh. (Crat. cocti-

nea Linn.J. 2. M. pubescens Wendl. jun. 3. M.
rotundifolia Ehrh. 4- M, odorata Wendl. sen.

5. M. pruinosa Wendl. jun. 9 3
).

Dr. Fr. Nees v. Esenbeck har lemnat

anmarkningar om slagtena Caljcanthus , Meratio.

och Punica, upplysande deras plats uti det na-

turliga Vaxtsystemct. Forf. anser dem hora till

Rosacea?, framstaller deras slagtmarken samf
skillnaderne emellan Myrtacearum och Rosacea-

rum ordningar 94).
LEGU-

*>») Transact, of the Werner, Soc. Vol. IV. P. JLL

p.
—

»») Synodus botanica, omnes Familias ,
Genera &

Species Plan tan 1111 com plec tens. Rosacx^arum Mono-

graphia. Auctore L, Trattinnick. VoJ. I & II.

Yindobonae 1823. 8:0.

93) Regensb. bot. Zeit, 1823. N:o 44 P- %9 —
7 C)I *

s>4) Nov. Act. Plrys. Med. Acad. Nat. Guriosor. 1\ Xl<

P. I. p. *o5. 11G, tab. X. & XI



IEGUMINOSjE. t>rof. Link har utforlU

gen framstalit slagtkannetecknen for Spartium;j

till hvilket atskilliga Syd-Europeiska arter han-

foras; Sparthantus, dit Sp. juueeum horer* och

Cytisus^ till hvilket, utom de af aider hithdran*

de arter, afven flera Spartii arter hanfdras, sa>

som Sp. scoparium, patens o. fl. 95
).

XANTHOXYLE^ Hrr Nees v; tsen*
beck d. a. och Martins hafva framstalit fdr-

battrade kahnemarken for de hit horande slag-
ten: i* Xanthoxylon L. £<• tjphrdxyloh Schreb.
3. Pohland Mi & N. (Langsdorffia Leandr.). 4

-
.

Bruncllia Ruitz &: Pav., 5. Fagara L. 6\ £vo-
tffit Forst.96>

Eli anonym Fdrf. har lemtiat underrattel-

ser om en Rhamnus hehamnd PFul/enii, sotri

af "W u 1 f e n blifvit aiisedd for R. pumilus Linn. ,

och med det nanlnet afritad uti Jacq; Collect-.

YjfL
2. Tab. ii. Den ar 'likval derifran, soni

det synes, vida skild;har bekraflas darjemte»
att Rh. rupestris Scop, ar R. pumilus Linn. 97;;

EUPHOJVBLE. En anonym Forf. har npp-
lyst, att Euphorbia jragifera J an. Append. <Gat:gi
Pi. ar samtiia med E. spinosa Wulf. in Roeim
Arch. 3 B. p, 367 och trbh samma med /?;

PithyU9d Scdp. 98>
URTICE^E. Prof. Link liar ahroarkt* atfc

ilyare Forf. oriktigt uppstallt Piperacete tinder/

pi) Kegensb. bot. Zeit. i8i3. N:o 48. p. ?55 & 756.

96) Nov. Act. Acad. Wat. Guriosor. T. XI. P. I. &*

i83— i86.

97) Regensb. bot. Zeit. 182I W:o ii. p; 173—175.

s>s). I: c. N:o 1 5. p. 237;

* f. A, 4r<I, f t$9h «



Monocotylcdonea?, ty alia arter af Piper upp-
komma sasoui verkliga Dicolyledoneaa 90){

Atskilliga avbeten och afhandlingar, hvilka

uti foregaende frarnstallning icke kunnat beqvam-
ligen upptagas, torde dock uti denna afdelning
bora erhalla sin plats.

Hr De Lessert liar utgifvit s.'dra delcn af

sitt arbete: Icones selects plantar urn; detla

arbete upptager de sallsyntare vaxter, liVilka

af Hr De Candolle aro beskrifna uti dess Sy-
sterna nattirale fteghi Vegetabilis. Uti denna del

forekomnia: 4 Berberidea*, s:ne NympK&acea? ,

sine Papaveraceaj, 3:ne -Fumariacea?, samt 90 Ci u-

cilerae. Hr De Lessert gifver uti texten blolt

artma'tken och Vaxtorter fran sidra delen af

De C a n d o 1 1 e's verk. Sa val de storre figurerne
som fructifications delarne iiro mycket val afri-

tade och graverade, sa att verket ar ett iblaifd

de vackrare, hvilka i sednare tider utkommit;
men emedan de afritade exemplaren varit torra,
bar man

ej kunnat illuminera figurerne
I0

°).

Hr Sieber liar lemnat underrattelser om
Tour ne for t's Herbarium; om atskilliga deruti

belintliga sa val mindre kiinda, sora nya vaxter,
for hvilka sednare ban afven uppgifvit arthiar-

ken. Samlingen forvaras uti Museum d'Histoire

.'Naturelie i Paris, samt bestar af 4$ paketer,
ordnade efter Tournefor t's Systeme ; Vaxter-

99) 1. c. JN:o 48. p. 754 & 755.

ioo) Icones seleeiae Plantarum, quas i Systemate uni-

versal! ex berbariis Parisiensibns prassertiin Lessfei-

tiano deseripsi t Aug. P y r. 13 e C a n d o 1 1 e
,
ex Ai -

cbetypis speciminibus a P. J, F; Turpi 11 delinea-

te el edit* a Benj. De Lessert. Vol. II. Bxhi-
bens Ordines Berberideas , Nympbacaceas , Papavera-
eeas, Furnariaceas et Cruciferas. Parisiis 1823, 4^°'
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tin ;iro med pappersrimsor uppfastade pa pap-

per. Denna samling synes dock nu mera vara

mycket ofullstandig; de pa Creta och i Ar-
menien samlacle vaxter, hvilka troligen afven fun-

nits har, saknas nu alldeles ,ot
).

Hrr Nees v. Esenbeck sen. ocli Martir
us hafva gifvit ett raycket vigtigt bidrag till kanne-
domeii om Brasiliens vaxter* De hafva framstallt

beskrifningar af i58 Brasilianska vaxtarter, hvil-

ka blifvit samlade af Prins Maximilian afWied-
Neuwied, emellan i4'de och i6:de sydl. Lati-

tudsgraden. Dessa vaxter utgora till en del nya
och ganska utmarkta slaglen och arter* Afhandlin-

gen borjas med en a f Prins Maximilian for*

fattad underrattelse om Vegetationeii uti de

trakter> i hvilka de liar beskrifne vaxter blifvit

samlade. Vaxterna forekomma derefter uppstall-
de efter deras naturliga Vaxtordningar

* 02
3*

Hr Aug* de St: Hilaire liar afven fram*
stallt beskrifningar af nya Brasilianska vaxt-

slagten med ett betydligt antal af arter to3
)-

Dr Jack har lemnat beskrifningar af man-
ga Malay'ska Vaxter, ibland hvilka flera utgo-
ra egna och ganska markvardiga slagten » t. ex.

Hfdnophyturn formicarurn* en besynnerlig Pa-
rasit-vaxt, liknande en Tuber, och beskrifven
uti Humph* Amboin. T. VI. t. 55 I0

4).
Hr Haworth har beskrifvit atskilliga sue.

culenta Vaxter, horande till Crassula^ Kleinia^

Mesembrjanthemurn och Dactjlanthes
lo5

).

* -— * •' -

i ox) Isis. 1823. 5:s Heft. p. 455—462.
"") Nov. Act. Phys. Med. Acad. Nat. Curiosor. T.

XI. P. I. p. 3-88. tab. I-VI,
105) Bullet. Philom. 1823. Sept. p. 129 &c,
»o4) Transact, of the Linn. Soc. Vol. XIV. P. 1. p,

—
105) Tilloch'Philos. Magaz. i8i3. N* CCGVII. Nov.

p. 38o—382.
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Senator All), v. Haller och Hr Wieg-
mahu hafva lcmnat afhandlingar: innchadlande

jbotan. Anmarkningar ofver Scliweitz'siska och

Tyska Vaxtcr Io6>
Prof. Sp r e n g el liar framstallt beskrifning af

2:nc nya Viixtsiagten : Reichenbacliia och Deli-

Jia I0
7>
Prof. Moretti har meddelat Decas VI:a af

sin Afhandling: de quibusdam plantis Italia: 108
).

Fdrf. till niirvarande berattelse liar lcmnat

Stskilliga tillagg till Dr Meyers Monographic of-

ver Jimci-sliigte, upplysande dessaVaxters utbred-

ning, beskrifvit en ny art, /. ensifolius frSn fJna-

lashka , en ny Luzirta benamnd villosa ifran

Terra del Fuego, en ny Vactinium, kallad low

giflorum fran Madera, samt lemnat beskrifningar
af 7 arter af Vacciniam^ for livilka ^iton blott

uppgifvit artmarken l0
9),

Hr Deleuze har borjat utgifva beskrifnin-

gen om Museum d'Histoire Naturclle i Paris;
i.-sta Delen inneh&Her Musei Ilistoria, biographi-
er olVcr Piofessorerne vid Museum och under-

rattelser om de botaniska Samlingarne dcrstiides;

s.'dra Delen innehaller underrattelser om de

Zoologiska och Mineralogiska Samlingarne
II0

).

«o«) Regensb, hot. Zeit, i8i3. N;o 5. p. 75—79, N:o

19. p. 297
—3o3.

107) Bullet, des Sciences 1823. Fevr. p. 84» c. tab.

108) Giorn. de Fis. 1823. IT. Bimestre. p. 139,

*o*) Kongl. Vet. Acad. Handlingar for ar 1823. p«

274—283. %
1 1 o) Histoire et description du Museum d'Histoire Natu-

reile. Ouvrage re'dige' d'apres \cs ordres de I'admini-

stration du Museum. Par Deleuze, Vol. I. & II.

Paris i8a3. 8:0.

A History and Description of t«he French Mu.
seuin of Natural-History and Royal Botanic Garden



Hit v. Spix och v. Martin's liafva uti

sin under aret utgifna Resebeskiifning [ofver
Brasilien lemnat ett arhete af hogsta intresse for

bvarje bildad Man. — Foriattarne atlbljde ar

1 817 den expedition, som fran Osterrike ofver-

forde Kronprinsessau af Portugal till Brasilien,
och efter 3 aTs Resor uti naninde Land ater-

kommo de ar 1821. Denna forsta Del inne-

haller beskrifningen af Resan fran Triest till

Villa Ricca i Brasilien, och de i trakterne kring
sidstniimnde stalle gjorde anmarkningar; Den ar

iudelad uti 4 Rocker: 1 Boken innehaller Sjore-
san fran Triest till Rio Janeiro, uti 4 Capitel;
den 2.'dra upptager uti 3:ne Capitel beskrifnin-

gen om Rio Janeiro, dess trakter och landtresan

frSn Rio Janeiro till St. Paul; 3:dje Boken in-

nch&ilcr uti 3 Capit. Staden Pauls och dess trakls

markvardigheter och landtresan till Villa Ricca;
uti 4'de Boken lemnas Anmarkningarne om Villa

Ricca och dess nejder. Innehailet ar mangfal-
digt omvaxlande och larorikt; vid bvarje Capi-
tei bifogas en forteckning ofver anraarkta Djur
och Vaxter, s&som vid Triest, Gibraltar och Ma-

dera, men ofver lie Brasilianska Orternas Natur-
Alster forekomma icke s&dane Cataloger, emedau

Djuren och Viixterna blifVa utforligt beskrifua
i sarskildta Verk. Forfrrne indela Madera uti 4
Vaxt-regioner : i:sta Region fran stranden till

700 fots hojd ofver hafvet, hvarest forekomma
tropiska viixter, inforda fran frammnade lander ;

medeltemp. 22 , 4f) • Therm. Cent., 2:dra Regi-
on ar Vinrankans, Frugt-sorternas och Sades-sla-

of Paris. By M. Deleuze. Translated from the
French by A. A. Jloyer. Vol. I &H. Paris i8a3, 8:0.

-

^
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gens Zon, gar fran 700*
—23oo fot ofverHafvet,

medeltemp. i7°,07'.; hiirvid upptagas vaxterna,
ibland hvilka storre delen forekommer i Tysk-
laud och annu nordligare Lander; 3:dje Region
fr&n 23oo~3ooo fots hojd ; medeltemp. j5°,o6'.
liar forekomma Ons egna vaxter, dock finnas

flera, hvilka vaxa uti Tyskland, t. ex. Carex di-

<vulsa , Mentha sjlvestris, Geranium rotundifoli-
urn, och Melissa calamintha. 4»deHegion fran 3ooo
•— 5ooo fots hojd, temp. io°, 76; detta ar Sparlii-
och Ericce-Zonen ; bar funno de Resande Spar-'
tium Scopafium, Pteris aquilina, Aira caryophyl-
lea ra, fl. Europeiska Vaxter. *—» Resan uti Bra-
silien innehaller de mast upplysande underrat-

telser om Landet, uti all slags detail, i geogra-

phiskt, statistiskt, politiskt, mercantilt och econo-

miskt hanseende, och ar utan all jemnforelse
det mast instructiva verk, som hittills utkommit
om Brasilien.*-— Uti detta arbete forekomma ock

<le natural* historiska excursionerna omtalde och

mangfaldiga Vaxter namnda, ibland hvilka 54
begagnas sasom medicinal* Vaxter af Landets
Jnnevanare, Bruket och nyttan af namnde vax-

ter afhandlas har utforligt afvensom deras art—

marken framstallas ll1
).

Uti den af Dr Richardson gifna Botani-

cal Appendix till Capit. Franklin's Resa uti

PoJar-Sjdn aren i8ig~1822 hafva Vaxterne, hvil-

ka under Resan insamlades, blifvit bestamde af

flere Botatiisterj Hr R. Brown har naml. be-

111) Reise in Brasilien auf Befehl Sir Majestat Ma-
ximilian Joseph I, Konigs von Bajern ,

in den

Jahren 1817 bis 1820 geraacht und beschrieben von
Dr J. B, von Spix und Dr F. P. v. Martins,
Erster Theil uiit einer #cogr. Charte und i5 Ah-

bildungeu, Muuchcn i#a3. 4;o *
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sUirnt Graminea?, Cyperoidcaj, Junci och Fili-

ces ; Prof. S c h w ce g r i c h e n liar granskat Musci,

saint Prof Hooker Lichenes och Fungi. Af-

haudliugeii utgor en Catalog at' 663 Vaxter,
ibland hvilka a:ne slagten' och 52 arter aro nya;
flera aro afven liar afritade. De 2.*iie nya Slagtena
iiro Eutoca Br., horande till Hydropliyllese QE.
Frankliiii, tab. 27/), och Cryptogramma, sorri

liar sin plats ibland Filices emeilan Onoclea

och Lomaria (Cr* Acrostichoides Br.); uti slag-

tct Cavex forekomma 7 nya arter, uti Arena-
ria 2:ne, och uti Stellaria 3:ne, o. s. v; ibland

Lichenes : Cetraria Richards onii och Dufourea
arctica II2

).

Under det forflutna ar liar man utgifvit de

Natural-historiska underrattelser, hvilka blifvit

samlade under Capit. Parry's forstaupptackts-re-
sa uti Norra Polar-HafVet. Vaxterna lara uti namn-
de arbete vara beskrilne af Hr Rob.Brown 1 13

).

Hr F. W, Sieber har uti sin utgif'na Keise

nach der Insel Kreta, lemnat underrattelser om
On's vegetation, beskrifvit mSnga af de dersta-

des fundna Vaxter, samt afritat atskilliga af de

sainma "4).

ua) Narrative of a Yourney from the Shores of Hud-
son's Bay to the mouth of the Copper Mine River,
and thence along the coast of the Polar-Sea, in the

Years 1819, 1820, 1821 and 1822. By John
Franklin Gapt. With an Appendix containing va-

rious subjects relating to Science and Natural-Histo-

ry &c. By J. Richardson M. D. Surgeon to the

Expedition, and Others. London 1823. 4:o »

113) Appendix of Natural-History &c. to Capt. Par-

ry's first Voyage of Discovery. With Plates.J Lon-
don. 1823. 4:o »

114) Reise nach der Insel Kreta, von F. \V. Sieber*
i:r und a:r Baud. Leipzig i8a3. 8:0.
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Hrr Horn em a'nn, Or s ted oeh Rein-*
hardt hafva utgifvit flera Haften af den inter*

ressanta Tidsskrift uti Naturvetensfcaperna, sons

forfcdet ar tog sin b.arjan, Uli dessa Haften
forekomma fortsattuing af Hit H o r n e m a n n's

och S ch o « w^s ofversigt af S c h e 1 v e r
A
s Lara om

Sexualiteten, ett utdrag frau von Bncl/s Flow

X& ofver Canarie-Oarne. (Uti Berl, Vet* Acad.,

flandl.) rii. fl, Afbandlingar ** 5
).

Uti Regensb, boL Zeit... i8a3, a:r Bd, 3.tter

Beilage. p. g8>
— ioj finnes en forteckniug ofvey

JtaUens^a feotaniska arfceteft for Areu i8iy— i§ao.<

F I q r o r% *«>****

Prof. Kunth bar utgifvit 2?dra Belen af

$in Synopsis diver Syd^Amcricanska Vaxtenia*
Arb.etet ar ett sanimandrag af Humboldt's*
J5. o n pi a n d's ocb K u n t h'& utforbga arbete: Gene*
ra et Species Plantarum America* meridionalis ;

Vaxterna aro uppstalide efter de naturligaVaxU
ordningarne v%

Hr Prof, o.ch Commend. Tbunberg 1x31>

jade att uti UpsaJa utgifva sin Flora Capensis
uti mindre fascikler, och ntkommo deraf i:.$tsk

Vol. Fasc. I—HI aren 1807, 181 i, i8i3;dar-
efter ofvertog Hr Bonnier i Kopenbamn iitgiU

Yatidet af fortsaUuingen, ocb utgaf afveii ar

1 1 5) . Tidskrift for Naturvidenskabeme.. Udgivet af

C. 6 r s t e d ,
J. W. II o r n e in a n n og J, B. e i n-

hardt. Forsle Aargangs 4'e> 5:e Hoeftc. Kiobenhavn
iti>). 8:0,

1,1 6) Synopsis Plantarum, quas in itinere ad plagam

aeqiiinoctialem orbis novi collegerunt A L de Hum-
boldt et Aw. Bonpland. Auetorc G. S, Kunth*
Tom. U:s Pxuisiii. 1823,, S:v,
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<l8i8 Vol. Sec. Fasc,, I. men
lippho'rde

darefter

med utgifvandet. Dessa 2:rie Tomer innehollo

de 7 forsta Classcrna ,I
7),

Nu liar Hof-Radet

Schultes ata'git sig utgifvandet af verket a nyo,
och i:sta Delen utkom forledit ar. Det ar etfc

omtryck af de fbrut utgifna Volumerna, men
fortsattes till och med X:de Classen. Utgifva-
ren har uti foretalet gifvit en Biographie ofver

Hr Prof, och Commend. Thunberg, samt dar-

vid framstallt dess stora fortjenster af Fader-

neslandet, af Vetenskaperna, af Upsala Uhiver*

sitet och af den Studerande Ungdomen.— Hof-

Jladet Schultes har tillagt en Conspectus
Generum, uti hvilken han gifvit Charaeteres es-

sentiales fo'r de Capska Vaxtslagtena , hvarige-
nom arbetets brukbarhet annu mera blifvit okad.

s:dra Delen ar sedermera afven under arets lopp

utgifven, men jag har
ej

haft tillfalle att se

den, och vet saledes ej, om den upptager alia

de ofriga Classerna tl8
).

Hr D esc our tils har med ^rdra Tomen
fortsatt sin Flora ofver Antilliska Oaraes Medi-

cinal-Vaxter, hvilka uti hans arbete tillika ara

afritade **s).

%i?) C:li P:tri Thunberg Flora Capensis, sistens

Piantas Promontorii bonae spei Africes
,
&c. Vol, i:m

Fasc, I. II & III. Upsalix- 1807, i8n & i8i3. 8:o,

iVol. II. Fasc* I. Hafniae. 1818. 8:0.

A'nm. Den 2:dra Vol. utgor 35a' sidor, ehum
Hof-Radet Schultes blott uppgifver 248. Slagtet
Crassula ar uteglomdt uti denna Volume.

« 1 8 ) C a r o 1 i. Petri Thunberg Flora Capensis &c.
Edidit et praefatiis est J. A. Schultes. P.I & il..

Stuttgardtioe. 1823. 8:0.

•*i9.) Flore Medicate des Antilles &c. Par JUL E. Pes-
c our tils. X. IL Paris 1823.
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Ilr Alex. M. tie Jo lines har afven utgif-
vit en Beskrifning ofver de Frauska Antilliska oar-

ne, hvarvid Forf. omlalar Oarnes Natur-alster l20 \
Prof. Mertens oeli Dr K o c h hafva boi -

jat utgifva ett a rbete ofver Tysklands Flora;
det ilr forfattadt pa Tyska Spraket. I:sta De-
len borjar med en Terminologie , sorn forklarar

de uti arbetet antagne termer, och afhandlar
diirefter utforiigt de

l\
forsta Ciassernas Vax-

ter. — Det torde uti denna bcraltelse blott va-

ra tillatet att anfora det, som narmare angar
de Vaxter, hvilka forekomma uti Sverige. Sali-

cornia prociimbens Smith (som trol. ar Svensk)
forenas sasom artforandring af S. herbacecij men
S. radicans Smith upptages som egen art, ocli

Forf'rne anfora med fragetecken S. herbucea
Sv. Bot. T. IV. tab. 2 5 2 sasom synonym bar-

till. Flera af de nyare Gras-slagtena antagas.
Fedia Morisoni forenas som Artforandring af

F. dentata. Vid Scirpus uniglumis Link an-

ibres, att S. palustris /3. Wahlenb. Fl. Lapp.
Irol. borer hit, och att S. multicaulis Smith ar

en egen art, likasom S. T'abernwmontani Gmeb
och S» Duvalii Hoppe (£. carinatus Smith Engl.

Lot.). Slagtet Panicum bibehalles oforandradt sa-

som Li line haft det, likval med undantag af

Cyiiodon Rich. . Alopecurus paludosus Beauv. {A.

fulviis Sra.) upptages sasom egen art; Agrostis
bibehalles ofdrandrad, likval med afdelningar

enligt de af Pal. de Beauvois m. fl. bestamde

slagten. Under Agr. vulgaris e. anfora Forf:ne

A. rubra Linn. Sp. PI. och A. rubra a. Wah-
lenb. Fl. Ups. med formodan, att A. vulgaris

no) Histoire Physique des Antilles Francaises. &c.
Par A. M. cle Jon ties. Paris 1S2 j. 8:0.
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viutica ar sallsyntare i Sverigc an aristata,

emedan Dr VVahlenberg upptagit A. rubra

/3. mutica QA. vulgaris mutica^ sasom vaiiete;

delta ar likval ej handelsen, ty var. aristata ar

atrninstone i medlersta Sverige hogst sallsynt.

YidAgr. rupestris och alpina ratta Forfrne,

i likhet med De Candolle, de af Wilide-
now och S ehrader begangna fdrviixluigai; Des-

sn ansago naml. A. alpiaa Scop, for A. rupe-
stris Aliion., och A* rupestris All. for A* alpi-

na Scop, . Namnen ombytas alltsa for dessa ba-

da vaxter. SUigtet Aruudo utgores af Calama-

grostidis-iirtevti'd , men Phragmites skiljes, enligt
Trinius, uti ett eget Sliigte: Ph. communis Trin,

Arrhenatherum j Hierochloa, Koeleria _, Molinia ,

Gljceria, Triodia och Brachjpodium antagas.
Aira utgores af A, c&spitosa och canes cens.

Aira Jlexuosa fores till Avena. Vid Poa for-
tilis Host, anmarka Fcrf.'ne, att exemplar af

P, serotina^ sora Forfaie erhallit fran Stock-

holm, ar P. fertilis Host, samt att man icke vet,

hvilket gras det ar, som Ehrhart kallat P. se-

rotinaj, men att P. nemoralis A rigidula M. &
K. ar P. serotina Schrad. Fl. Germ, enligt exem-

plar fran Schrader. Festuca borealis M. &. K.
ar Arundo festucacea Willd. F* arundinacea
Schreb. ar F. elatior Sm. (Bromus littoreus

Weig). F. montana Savi ar Bramus erectus
Huds. F. aspera M, &. K, ar Br, asper Murr.
Scabiosa och Trichera foren as. Galium trifidum
ar funnen blott pa ett stalle i Steyermark af

Prof. Bernhardi. Till Gm sjlvestre Poliich
aufdras sasom synonyma: G. austriacum Jacq, &
pusillum Sm. m. fl.; till G. harcynicum Weig.
hanfores G. saxatile Linn. Till Potamogeton
nutans angustatus hanfores P. fluitans Rolh 3 i



likhet med hvad Cliamisso och Acre redan an-
markt. Forirne aniora i iktigt vid P. curvifoli-
us Hartm. sasorn svnoiiym : JP. grarrifceum Wah-
lenb. Fl. Ups., men hafva oratt, da de liar afven

citera P. graminewn Fl. Lapp.; ty denne ar P. ru-

Jescens var.— p. acutijolius Link ar enligt 11 a r t~

juan en afart af P. zosterwfolius och P. obtu-

sifolius M. & K. en artforandring af P. com-

pressus. Sagina ciliata Fries arises sSsom en
afart af S. apetala, och S. stricta Fries sasom
S. maritima Donm Tillcea Vaillantii "Willd. &
prostrata Schkuhr anforas efter De Candolle
uti slagtet Bulliarda: R. VaillantiiJ}^ G. och B.

{irostrata

M. & K. J
1
, muscosa utgor det egent-

iga Tillceos sliigte.
— Slutel. anmarkes, att Gly-

ceria capillaris Wahlb. Fl. Gothob. afven nyh
blifvit funnen vid Triest l2I

)»
Dr v. Sch lech tendal har under a" ret ut-

gifvit forsta Delen af sin Flora Berolinensis, in-

nefattande de Phanerogamiska Vaxtevna. Arb'e-

tet ar pa latinska spraket % och barjar med en

conspectus generum. Classerna Dodecandria och

Polygamia aro uteslutne. Forf. antager slagtet Iso-

lepiSy bestSende af /. acicularis Schlecbt., seta-

tea och supina ; forenar Alopecurus fulvus Sm.
med A, geniculates, antager Corjrnephorus* Des-

1*1) J. G. Rob ling's Deirtsch lands Flora. Nacli eineni

veranderten und erweiterten Plane bearbeitet von F.

. C. Mertcns und W. D. J, Koch. Erster Band.
Frankfurt am Main, 1823. 8:0.

Anm. Af R ok ling's Deutschlands Flora til-

kom 2:dra uppl. 181 3; och da den redan ar 18 j(»

\ar nara utsald, anmodades Prof. Merlcns alt

besoria en ny upplaga; men Hrr Mertens's ocli

Koch's Flora ar dock ett Iran R oh' ling's arbete

\ida skildl verk, sum blott pu Titei-bladel forer

Rohling's najruK



4j)3

champsia , Triodia , Donax (D. festucaceus
Beaiiv\

y
J'rundofestu'caeca Willcl.) , Molinia^Cata*

brosa (Aira aquatica L.), Arrhenatherum', Hie*

rochloe , Brack) podium, Agropyrum (Triticum

repens & caninum); hanforer Aira Jlexuosa
till Avena {A. Jleocuosa Schrank). Uti Aira?

slagte forekomma A. cristata L. och glauca Spr.
Brornus erectus Jluds. bibehfdles i silt garnla slag-
le. Till Foa hanforer ban afVen P. aquatica
och distant L., upptager utan tvekaa P. sera*

tina Ehrh. . Panicurn bibehalles eniigt Linne,
men med afdelningar; Arrhenatherum bulbosum
Beau v. anscs som egen art. Scabiosa och TV/-

ckera forcnas. M Myosods forekomma: M. pa-
lustris Wither., M. ccespiiosa Schultz

.,
M. inter*

media Link, M. versicolor Roth, M. hispida
Sehleehtcnd. sen., Af. arenaria Schrad. QM. stri-

eta Link, arvensis Reichenb/). -Lycopsis forenas

eniigt Lehmann med Anchusa. Qentiana uli*

ginosa Willd. antages skiild fran G. amarella.
Vid Umbeliaterne antagas atskilliga af Spr en-

gel's- och Hoffmann's bestamningar: Pimpi*
rieUa nigra forenas liied P, saxifrago. , Aegopo*
dium fores till Sisoiij Phellandrium uquaticum
fores till Oenanthe, Selinum palustre till Thys-
selinum Jloffm. QT. palustre Hoflm.). o. s. v.

Vid Ornithogali
- arterne antagas P e r s o o n's

iiamn, hvilka tiro de aidsta: O. pratense Pers*

QO. lutetcm Willd., ej Linn., O. stehopetalum
Fries), och O arveiise Pers. (p. villosumteieb.^*
Juncus fisco-ater Sehreb. (7. ranyiorusllartm.y,
lampocarpus Ehrh. och aciitiflorus antagas. Vid
Polygonum Persicaria forenas P. incanum och

lapallufolium, hvarvid anm aikes, att P. lapa-
ihifoUum Linn, ar en ganska skild art fran an-
dra Forfattares, men ej nog kand, Rosa sepium
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Borkhans ar sakerl. 7?. corufolia /Q. campestris
Hartm. QR. collina a uses vara ski Id fran den-

na). Comarum fores till Potenti/la f enligt Sco-
pe- li och Lelimann, afvensom Torment il-

ia eniigt Schrank och Lelimann. Geum
intermedium Elirh. a uses for egen art. Ane-
mone bibehalles odelad. Myosurus forenas med
Ranunculus eniigt A fz e 1 i n s , och R. Ficaria bi-

behalles i sitt gamla slagte. En ny art af Ga-
leop sis, G. Walterina ar nara forvandt med G.
Telrahit. Af Thymus Serpyllum bar Forf. 2j:he

former! &. latifolius, som lormodl. LivTh. Chanuv-

drys Fries, och /3. angustifolius; TJu Acinoshi-
behalles pa sitt gamla stalle. llhinanthus ma-

jor Ehrh. och minor Ehrh. antagas. Euphrasia
Rostkoviana Hayne och officinalis antagas skil-

da. Tetradynamisterne uppstallas eniigtDe Can-
dolle. Af Arctium Stskiljas 3:ne : A*.majus
Sehkuhr, A. minus Schk. och A. Bardana Wiild.
Orchiderne uppstallas eniigt Brown., till IVeotti-

dium hanforer Forf. N. Nidus avis; Epipactis
antages. Denna Flora ar otvifvelagtigt en ibland

de basta botaniska arbeten* hvilka i sednare ti-

der ntkommit. t2a
).

Hr Prof, och Ridd. Hornemann bar ut-

gifvit XXXrde Fascikeln af Flora Danica, och
med deu ar altsa X:de Volumen af detta verk

slutad. Den innefattar Tab. MDCCXXI —
MDGGC; ibland dessa aro 29 tillhorige Phane-

rogamerne och de ofriga Cryptogamerne. Ibland
de forra forekomma! Scirpus radicans, S. Du-
<vallii, Isnardia palustris, Potamogeton pectina-
tus L. och acutifolius Link, Slum Falcaria^

«ja) Flora Berol'inensis. Auctore D. F. L. De Schle-
ch tend a I Pais Prima. Phanerogamia. Bcrolini.

1823. a.u.
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AHinetla viscosa Hartm., Pcdicularis ramosa

Wormsk. , Erysimum prcecox Sni., Arabis are??o-

sa Scop. 9 Cardamine intermedia Hornem , hvilkcn

ar densarnma, som Svenska Botanisterne kaiia

C. lursuta glabra, och visserl. icke kan skiljas

Iran den, Equisetum umbrosum Mey. m. fl- p*).
Sedan Ifr Kammar-RaUs-Radet och Ridd.

Bi liber gar 1821 hos Kongl. Majestat till in-

kop for Staten erbjudit sitt forlag af Svensk Bo-

tanik, Svensk Zoologie och Economisk Botanik,

best§ende af platar och plancher, samt text till

ett betydligt antal af exemplar, mot en summa
af 8000 R:dr B:co; tacktes Hans Majestat in-

fordra Kongl. Vetenskaps Academiens yttrande
0111 dessa Arbetens varde och nytta for det All-

manna. Kongl. Academien vitsordade uti un-

derdanigt svar nyttan deraf, om dessa arbeten
blifva fortsatta. Genom Bref af d. 7 Febr. 1822
tacktes Hans Majestat tillkiinnagifva dess beslut

om inkop af forlaget till dessa arbeten, pa
det satt, att Kongl. Vet. Academien skulle af

allmanna medel till lans bekomma en summa
af 8000 R:dr B:co till inkopande af namnde
arbeten; af dessa penningar skulle den ena half-

ten utga fran Kongl. Stats-Con loiret och den
andra fran Kongl. Gommerce-Collegii Manufac-
tur-Discont, och skulle denne sednare forst ater-

123) Florae Danicac Iconum Fascictdus XXX. Ilavniae
187.3. fol.

Icones Planlariim spdnte nasrentium in Regno
Daiiids el in Ducalibus Slcsvici, Holsatias ct Lauen-
bnrgia? ad illiisliandum opus de iisdeni plantis, Re-
gio jus.su exarandtim, Florae Danica} nomine inscri-

ptuin; editae a J. W. Hoi'iicniann. Vol. decimum
continens Fasciculus XXVIII 3 XXIX, XXX Hav~
niae 1823. iul. ""',



fa sin del of lanet. Da denna sak var
, afgjorify

iorlagernc ofverlemnadc, och dessa Arbetens tit*

gifvandc till Kongl. Academien ofverlatet* un*
derrattade sig Academiens Secreterare om
Hr Demonstratorii Dr Wahlenberg Vore

hugad alt ataga sig utgifvandet af Svensk Bo-

tanik, bvartill benaget lofte afgafs, och KorigL
Academien till folje deraf at Hr Doctorn of-

verlemnadc verkets utgifvande pa Academi*
ens bekoStnad. Under det forflutna aret aro

Haf'tena Nio ioo, 101 och 102 utgifna* Figurer-
ria synas till storsta delcn vara fortraffliga, oag-
tadt de fiesta ibland dem sakna skngglaggning j

ii ibland dem lara vara ritade af Hr Laesta*
dins (fastan bans namn

ej
ar utsatt, formodL

d a rfore , att Hr DrW able n berg tillsatt fructifi*

Cations delarne och sjelf illnminerat of] girial-fit*

rtingarne)-. De ofriga aro ritade af Hrr Agre-
litis , W a h 1 b e r g och W a s a s t

j
e r n a. •— Tab*

5fp. Alnus incana Willd., t. 5q6. Orobcmche

tiiajor, L.(T)et a r denna, som Prof. Swartiz ah-

sag vara O. elatior'); har framstalles ock dess

lippkomst-satt fran roten af Centaurea Scabiosat
t. §97. Elatine Hydropiper L., t. 5q8. Hydrocha*
ris morsus fancc L. , t. 5gg. Pilularia globuliferd
L. , t. 600. Isoetes lacusiris L. , t. 6b 1 . Malva Al*

teah,, t. 602. M. sylvestris JL,t. 6o3. tiottohid

palustris L.j t. 604. Sediim atiglicutii Huds. , t*

605. Scirptts acicularis L. , t. 606. Senecio Ja*
cobted Lk> t 607. S* erucifollus L.> eii utmarkt

god figur. (jS, tenuifolius fran Skifarp, Retz,

Suppl. Prodr. Fl. Scand. ar eiiligt exemplar fran

stallet samma med S. eructfo/ius*) ; t. 608. Vicid

pisifonnisL. , t. 609. Slierardia arvensis L. , U
6 io, CenluiiGulus minimus L,, U 611. Thesium

ulpi*
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alpinum L., t. 612. Lycopodium inundatum &
selaginoides L. — Texten syncs hufvudsakligen

gifva en ofversigt af Vaxternas utbredning in-

110m Fadernesiandet ; ganska korrta aro de till

slagtkannetecknen och arlbestamningen horande
underrattelser ,2

4).

Hr G. G. Aspegren uti Carlscrona har ut-

gifvit en Flora ofver Blekingen, en Provins som
varit foga undersokt af Sveriges Botanister;
men denna forsummelse har i sednare aren

blifvit tillrackligt ersatt genom de undersoknin-

gar, som den agtningsvarde Forf. till namnde
Flora dar anstallt, sa man nu mera visserl. kan
anse Blekingen vara inland de i botaniskt han-
seende bast granskade af Sveriges Landskap.

-—«

Uti Foretalet till Floran omtalar Forf. dem,
som skrifvit om Blekings Vaxter, naml. Dr
Fuire'n, som reste dar 1623 (enligt Bergii
Tal om Stockholm p. 124), och uti Bartholini

Cista Medica, Hafnia? 1662, anfort Skanska och

Blekingska Vaxter, och Ferber's Blomster-Al-
manach for Carlscronas climat (Vet. Acad. Handl.
1 77 1.) samt Forfattarens egen afhandling om
ograsen uli Blekings akrar (Blekinge Lans Hus-

halls-Tidning 18 17 N:o 12 &:c). Uti inledningen
framstaller Forf. en korrt men ganska in.terres-

sant tekning af Landets geologiska och physiska
beskaffenhet, och vid tekningen af Landets oli-

ka localer anforer Forf. deras egna vegetation.
Darefter vidtager Floran, som uptager Vaxter-
na i form af Catalog med sina vaxtstallen samt i

134) Svensk Botanik, utgifvcn af Kongl. Vetenskaps
Acadeniien i Stockholm. Nionde Bandet. 4—6. Haf-
tena N.o 100, 10 1 och 102. Upsala 1823. 8:0.

K. V A. Anb. i8a3. 3a
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noterna bifogade botaniska observationer och

beskrifningar pa latinska sprSket. Phaneroga-
mernas antal ar 760 och Cryptogamernas 924,
inalles 1G84. Ibland Phanerogamerne iiro fol-

jande nya for Sveriges Flora: Avena hirsuta Roth.,

Myosotis lingulata Schrad.., Narcissus Pseudo-
Narcissus L. , Cerastium macilentum Aspegr.,
Potentilla collina Wibel, Chara crinita Wallr.,
Carex SchreberiWilld., och ibland Fungi aro vis-

serl. ett betydligt antal liar for forsta gangen
upptagne sasom svenska. Ganska manga sall-

synta Vaxter bar Forf. upptackt i Bleking, t. ex.

Panicum grus gallij Avena strigosa Schreb..,

Triticum pungenSj Galium sjlvestre, Myosotis
'versicolor, Euonymus europceus, Ornithogalum
stenopetalum Fries j Lychnis alpinaJj., Cerasti-

um glutinosum Fr. & Holosteoides Fr. , Potentil-

la sordida Fries ^ Tormentilla reptans , Careoc

norvegica Willd. Sc aquatilis Wahlenb. m. fl. I25
).

Hr Greville bar med IX — XIV Ilaf-

tena fortsatt sin Scottish Flora, som innehaller

Cryptogamer fran alia ordningar af den 24.de
classen I2(5

).
Hrr Nocca och Balbis hafva utgifvit

s:dra delen af deras Flora Ticinensis, uti hvil-

lien en stor mangd af Cryptogamiska vaxter blif-

vit afritade ia
7).

1 as) Forsok till en Blekingsk Flora af G. C. Aspe-
gr en. Carlskrona i8?.3. 8:0.

is*) The Scottisch Crvptogamic Flora &c. by R.

K a y e G r e v i 11 e N:o VII—XVI. Edinburgh 1 823. 8:0

1*7) Flora Ticinensis seu Ennmeratio Plantarum ,

quas in peregrination Iblts multiplicibus plures per
annos solertissime in Papiensi agro peractis obser-

varunt et colligerifnt Dom, Nocca et J. B. Bal-

bis. T. II Glass. XV—XXIV exhibens.Ticini.i8a3.
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Prof. Hooker, som fortsatter utgifvandet
af Curtis's Flora Londinensis , liar afven under
aret frarastallt atskilliga Haften deraf. Detta
verk upptager dock

ej
blott de Vaxter, hvilka

forekoinma ikring London, utan ock dem, som
vaxa spridda 6'fver hela England.

Hr Sturm liar utgifvit 43rdje Haftet af

Forsta afdelningen till Tysklands Flora. Detta
Hafte innehaller monographier ofver Echinosper-
mum. Nasturtium m. fl., forfattade af Prof.

Reich en bach: i. Echinospermum Lappula.
Lehm. 2, E. squarrosum Reich. 3. E. defle-
ocum Lehm. 4- Nasturtium officinale Brown.'
5. N. palustre De C 76. N> amphibium indivisum
De C. 7. N. amph. <variifolium De C. 8. N. syl-
'vestre Br. 9. Barbarcea vulgaris Br. 1 o. B. ar-

cuata Reich. 11. Braja alpina Sternb. & Hopp.
12. Turritis glabra L. i3. Arabis auriculata
Lam. 14. A. arenosa Scop, (liar anmarker Hr
R., att denna art 6'fVergar uti A. petraia). i5.A*
Halleri L. 16. A. Halleri stolonifera Reich. ,a8

)#

Prof. Mikan liar framstallt 3:dje Fasci-

keln af sitt arbete *6fver Brasiliens natur-
alster. I2

9).
Hr Sieber, som tillfdrene utgifvit Vaxt^

Samlingar frail flera, sa vai Europeiska som ex-
tra Europeiska trakter., bar nyligen afven ut-

gifvit ett Herbarium Florae Mauritianae Sectio

i:ma, bestaende af 200 arter, och ett Herbarii
Flora? Mauritianae Supplementum i:m af 5o ar-

ter. Da Hr Sieber's Herbarier allmannt an-

us) Deutschlands Flora in Abblldungen nach der
JVatur mit Beschreibungen. Von Jacob Sturm.
Erste Abtheilung. 43:s Heft. Niirnberg. 1823. 12:0.

« * 9) Delectus Florae & Faunae Brasiliensis. Fasc. III.

vVindobonae 1823. -fol.
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foras vid Va'xters bcskri faingar uti botaniska ar-

beten, har jag cj tvekat, att har anfora detta. Viix-

terna a'ro Ar 1821 samlade afllr Hilsenberg,
som pa. Hr Sieber's bckostnad besokt On Mau-
ritius. Tryckta Cataloger Stfolja Samlingarnc.

Hr Opiz har framstallt en Flora ofver

Bohmen, uti livilken forekommer en mangd
af nya arter, hvilkas bestand sSsom s&danc
dock sy nes blifva osakert. l3

°).

De offiga under Sret utgifna Floror skola

bar nedanfore an foras, ,3j
).

Hr Prof. Fries har fortsatt utgifvandet af

sina academiskaafhandluigar: No vitiae Florae Sve-

• 30) Bohmens Phanerogamische und Cryptogamische
Gewaclise. Verzeichnet von P. M. Opiz. Prag.
182$. 8:0.

«ji) Flore des De'partements me'ridionaux de la

France et principalement de celui de Tarn et Garon-
ne &c., a Montauban. i8a3. 8:0.

Catalogue des Plantes, omises dans laBotanogra-
phie Belgique et dans les Flores du Nord de la

France, &c. Par J. B. H. J. Desmazieres. Lille.

1 8-23. 8:0.

Methode analytique comparative de Botanique,

applique'e aux Genres des plantes phanerogames ,

qui composent la Flore Francaise. Par B. L. Peyre.
Paris 1823. 4:°-

Allgemeine Oekonomisch- techniscbe Flora, oder

Abhildungen und Beschreibungen aller in Bezug auf
Oekonouiie und Technologie merkwiirdigerGewachse.
Von J. K.Schmidt. I. Band. 6-10 Heft. Jena 1823. 8:0.

Oekonomische Flora, oder Beschreibung von 1000,
fast ubcrall in Deutschland wildwacbsenden Oeko.

nom. Pflajizen. Stuttgard. 1824* 4:o*

Verzeicbniss der von dem J. 1804 bis i8rf)auf
meinen botan. Reisen durch und in Steiermark,
selbst beobachteten , gesainm. und, bis auf wenige,
bereits in meinen Genturien getrochnet gelief. Plan-

zen. &c. Von J. IS. Gebbard. Grutz. 182$. 12:0.
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cicae Pars VI, VII och VIII, uti hvilka Forf.

beskrifver ctt betydande antal af Vaxter, och

Jernnar anmarkningar om de samma; ibland des-

sa for Sveriges Flora nyl. af Forf. upptackta
vaxter torde foljande bar i syanerbet bora
namnas: Veronica montana L., Campanula Ra-

punculus L., Rumex conglomerates WMr., Po-

lygonum Bistorta L., Monotropa Hjpophegwa
Wallr., Silene anglica L., forst funnen vid Mal-
mo afProvisor D i 1 1 en , Potentilla collina Lehm. ,

Barbara?apra?coxDe C, Melilotus dcntataYfiUd.,

Hypericum tetrapterum Fries (//. quadrangu-
tare Linn, till nagon del),, Tragopogon porri-

folius, Chara capitata Nees, Scabiosa svaveo-

lens Desf.j Peucedanum Silaus L.„ Medicago
{

minima j Sonchus palustris L., Arum maculatum
L.., Salix viridis Fries. (S. Russetiana Wallr. ,'•

ej Smith), S. mollissima Ehrb., hvarjemte Forf.

gifver en mangd af anmarkningar ofver Svenska

Vaxierna, till folje
af hvilka Sveriges Flora vin-

ner mycket betydande upplysningar. DeFas tal-

rikhet gor det omojligt att har kunna anfora
dem. l32

).

Atskilliga bidrag till Wiirtembergs Flora
bafva blifvit framstallde; till folje af dessa, uti

Catalog's-form meddelade, bar man bit tills, i

iiamnde land anrnarkt 1170 Pbanerogamer och
48o Cryptogamer.

l33
).

Hr E. Schmaltz Jiar lemna t en afband-.

ling upplysande Dresdens cryptogamiska Flo-
ra.

*34).
1

13a) Novitiae Florae Svecicac. Praesidc E. M.Fries.P.
VI, VII & VIII. Lunche 1823. £0.

133) Correspondenzblatt des LandwirthsdiaftL Vereins,
1823. 4:s Heft p. 227-254.

«*4) Regeusb. bot, Zeit. i8a3. ff:o 36. p. 56&r-5j3 t
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Prof. Wcnderoth liar likalodcs framstallt

bidrag till Hessens Flora. *3 5
).

Hr Lang liar utgifvit en Catalog ofver

Ungerns vaxter. Den utvisar, att delta Land
ager en utmarkt sfcon vegetation.

l$&\
Grefve v. Berchtold och Prof. J. Presl

liafva fortsatt utgifvandet af det Systema Vege-
tabilium , hvilket de redan uti flera &r bearbe-

tat; dot ar forfattadt pa Bobmiska spraket och
ordnadt efter det naturliga systemet, samt StfoU

|es af afbildningar uti stentryck; manga nya aiv
ter aro har beskrifne.

Prof. C^G. C, Reinwardt har framstallt
ctt Tal om de framsteg , hvilka Natui al-Histo-p

rien erhullit genom Indiens undersokning
l3

7).

Hr J. B. Longmire bar gifvit en Catalog
ofver de ikring Petersburg forekommande Vax*.

ter; men denna Catalog synes vara alltfor ofull-

standig och ofta origtig; Inland sallsyntare Vax-
ter forekomma: Andromeda caljculata^, Stella-

via DillenianaWiUd,, Asarum europceum^ Tri^

folium rubeus, Hieracium aurantiacum j Careoc

globulariSj Serapias rubra ftu fl,
l38

},

Beskrifningar ofver Botaliisha Trddgdrdar och

Trddgflrds-Cataloger.

Prof. Tauscb har borjat utgifvandet afett

pragtverk, inneh&llande Beskrifningar och Put-

is*) Schriften der Gesellschaft zur Beforderung der

gesammten Naturwissenscliaften zu Marburg. Mar-

burg i323. 8:0. (p, ii8-i52.)

«3tf) Regensb, bot. Zeit. 1823. Zweit B. I:ste Beil. p.

19—32.
"87) C. G. C. Reinwardt, Oratio de augmentis,

quae Historiae Naturali ex Indiae investigatione access*,

serunt &c. — .

xas) Annals of philos. i8a3. Sept. p. 191
—

197.
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ningar af de sallsynta vaxter, hvilka odlas uti

Grefve de Canal's, nara vid Prag, belagna bota-

niska Tradgard. Tab. I. Gladiolus imbricatus

LM till hvilken For'f. hanforer den sa ofta om-
tvistade Gladiolus neglectus Schultes, och detta,

som det synes, med fullkomlig ratt; Tab. II.

Iris falcata Thunb., t. III. Onosma giganteum
Lam., t. IV. Diplosastera tinctoria Tausch (Co-

reopsis tinctoria), t. V. Erjngium tematum
Poir., t. VI. Saxifruga Steinmanni Tausch. (bo-
rer till en af Saxifrage decipientis Ehrb. for-

mer), t. VII. Epilobium hypericifolium Tausch.,
t. VIII. Cistus roseus Tausch., t. X. Potentil-

la omitliopoda Tausch. * 3
9).

Hr John Lindley bar framstallt en ny
upplaga af Catalogen ofver Botaniska Tradg&rden
uti Cambridge. Benna Catalog, som afven

uppgifver Viixternas hembygd och varagtighet,
ar vid Botaniska Tragardar en af de brukbara-

ste, som man kan aga
J

4°).

Hr H. Phillips bar lemnat en Historisk

och Botanisk berattelse om de trad och buskar,
hvilka forekomma uti Tradgardar

I 4 I

).

a3p) Hortus Canalius, seu Plantarum rariorum, quae
in Horto illustrissimi & excellentissimi Joseph i

M. Comitis de Canal coluntur, Icones et descri-

ptiones. Auctore J. F. Tausch. T. I. Pragae 1823.
fol.

140) Hortus Cantabrigiensis, or an accented Catalo-

gue of Plants, indigenous and exotic, cultivated in

the Cambridge botanic Garden. By the late J.

Bonn. Tenth Edition, with numerous corrections

and additions
, by J o h n Lindley. London 1 823. 8:0.

14') Sylva florifera, the Shrubbery, containing an
Historical and Botanical Account of the Flowering
Shrubs and Trees, which now ornament the Shrub-
bery ,

the Park
,
and Rural Scenes in general. By

H. Phillips. Vol, L & II. London. 1823. 8.0.
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Hr P. W. Watson har likaledes
ho'rjat

utgifva en beskrifning af de trad ocli buskar,
hvilka utharda Englands Climat. Den utgifves
uti form af Haften, och hvarje Hafte innehallcr

figurer af 8 illuminerade Vaxter *4a
).

Hr Rob. Sweet liar borjat utgifva ett

Verk innehallande illuminerade figurer af siill-

synta Vaxter, hvilka finnas uti Englands Trad-

g&rdar
J43

).
Uti Tradgardsskotseln aro ganska manga

Skrifter under det forflutna aret utgifna, och

de, hvilka hunnit att blifva hos oss kanda,
skola har anforas l

M).

• 4») Dendrologia Britannica &c. By P.W.Watson.
JV:o I—VIII. London. 1823. 8:0.

• 43) British Flower-Garden. By Rob. Sweet N:o 1

with four colour. Plates. London 1823. 8:0.

144) An Encyclopedia of Gardening &c. By J. G. L o u-
don. Sec. Edit. London. i8a3. 8:0.

Encyclopadie des Gartenwesens ; enthaltend die

Theorie und Praxis des Gerniisebaues, derBlumen-
zucht, Baumzucht, und der Landschaftsgartnerey ;

von J. C. Loudon. Aus dem Englischen iibersetzt.

i:ste—4:te Lieferung. Weimar i8a3. 8:0.

Transactions of the Horticultural Society of

London. Vol. V. P. II. III. London. 1823. 4:0.

A Treatise on the Culture and Management of

Fruit-Trees, &c. By W. Forsyth. The seventh
Edition. London i8:3. 8:0.

The Science of Horticulture &c. By Jos. Hay-
ward. The second Edition. London 1823.

The Gardeners Remembrancer. &c. By Jam.

Macphael. The second Edition. London 1823.

Deiitschlands Baumzucht, oder kurze Beschreibung
aller in DeUtschland einheimischen und im Freyen
ausdauerenden fremden Holzarten. Von W. A.

Borchmeyer. Miinster 1823. 8:0.

Der Deutsche Fruchtgarten , als Auszug aus Sic-

kler's Deutschcm Obstgartner, und dem dcutschen
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Hr Sicbcr liar lemnat en ofversigt af

Garten-Magazin. 7:1* Band. 3:s— 6:s Heft. Weimar.
1823. 8:0.

Allgemeines Deutsches Garten-Magazin. yir B.

1—6:s Stiick. Weimar 1823. 4:0.

Vollstandige Uebersicht der monatlichen Ver-

richtungen in Obst-Kiichen- und Bienen-Garten. Von
H. von Nag el. Miincben. 1823. 8:0.

Gartenbuch. Von J. A. Pech t. I:s Bandchen. Der
Kuchen-Garten von J. P. F r i e d r i c h. Constanz.

1823. 8:0.

Der kunstreiche Obst- und Weingartner, oder

Anweisung durch Runst die Fruchtbarkeit der

Obstbaume zu erzwingen. Constanz. 1823. 8:0,

Der Stubengartner, oder Anweisung, die schon-
sten Zierpflanzen in Ziminern zu erziehen. Von H.
A. Walter. 3:te Auflage. Ilmenau. 1823. 8:0.

Ueber das Wacbsthum der Obst- und anderer

Baume. Von C. F. Werner. Leipzig. 1823. 8:0.

Nachtrag zum vollstandigen Lexicon der Gartne-

rey und Botanik.
9:1* Band. Von F. G. Dietrich.

Berlin 1823. 8:0.

Der vollstandige Gartner. Quedlinburg. 1823. 8:0.

Der praetische Gartner. Von F. G. von Graf-
fen. Hannover 1823. 8:0.

Kurzer und grundlicher Unterricht in der Obst-

baumzuclit. Von H. Gruner. Leipzig 1823. 8:0.

Die Obst-Sorten der Konigl. Wiirtembergischen
Obstbaum- Schule zu Hohenheim bei Stuttgardt.

Tubingen 1823. 8:0.

Vollstandiger und griindliclier Garten-Unterricht
&c. Von C. F. S chmi d t. o/te Aufl. Leipzig 1823.8:0.

Anwendung des Fruehtringes &c. Von J* B. v.

Sonnenthal. Wien. 1823. 8:0.

Lehrbucb des gesaminten Obstbaues. Von J. E.

J. Storrig. Berlin. 1823. 8:0.

Der Gartenfreund; &c. Von J. C. L. Wredow
2:te Aufl. Berlin 1823. 8:0.

Manuale del Giardiniere pratico. Del Fil. Re'. 3

Edit. Milan 1823. 8:0.

Catalogue descriptif abre'ge', contenant une partie
des Arbies fruitiers, qui, depuis 1798 jusqu'eu 1823,
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TradgSrdsskotselns tiilstand i Paris. Den synes
dar icke vara i sardeles godt skick *45 ).

Prof. Rathke har framstallt underrattelser

om den botaniska Tradgarden uti Chris tiania ,

och det torde interressera Lasaren, att de har

blifva utforligare omnamnde. Genom Kongl.
Resolution af d. 5 Sept. 1812 erholl Universi-

tetet till skanks Egendomen Toyen, belagen en

fjerdingsvag fr3n Christiania, for att dar anlagga
en botanisk Tradgard. Om Varen 18 1 4 blef

Tradgardens plats narmare bestamd och dess

vidd utstakad till 1 7 Norrska Tunnland. Trad-

gardens ordnande blef anfortrodt &t Hr Sieb-
ke, hvilken antogs till botanisk Tradgardsma-
stare. De nodvandigaste Vaxthus blefvo inrat-

tade och forsedde med dubbla fenster, dels for

att hindra rum-varmans hastigare bortgaiig dels

ont formefes la collection de J. B. van Mons. &c.
Louvain 1823. 12:0.

On Hot-Houses and useful Gardening, By Ro-
bertson. London 1823. 4 : °*

Practischer Weinbau der neuesten Zeit. &c, Von
J. B. Heckler. Mainz. 1823. 8:0.

A Treatise on the culture of the Vine &c. By
W. Speedily. The third Edit. London 1823.8:0.

Essai d'une classification ge'oponique des Vignes,

pour servir a la description de toutes les variete's

connus tant en Italie qu'ailleurs,
— In Bibl. Ital.

1823. Juin, p. 344- &c»

The different modes of cultivating the Pine-Apple,
from its first introduction into Europe to the late im-

provements. Of T. A. Knight, By a Member of

the Horticultural Society. London 1823. 8:0.

Flora Domestica, or the portable Flower-Gar-
den. London. 1823.8:0.

Kort beskri fning om Frukt-trans uppdragande
och skotseL Fdrfattad endast cfter egne ron af M-
J# Sasse. Linkoping 1823. 8:0.

145) his. Heft. 2. titterar, Anzeiij. p. 5o—Go,
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att forekomma sol-varmans ofta alltfor plotsligtf

och haftiga inflytande. Da Tradgarden nu ha-

de en sa betydande vidd, beslot man att be~

gagna en del af den samraa till en stor Frugt-
trads^schola, dels for att kunna forse Landet

med frugt-trad af de basta sorter, dels ock for

att genom (orsaljning af sadane vinna for Trad-~

garden nagon inkomst. Vid Tradg&rdens an-

laggning afgafs Kongl. befalning till botan. Pro-

fessorn vid Universitetet uti Kopenhamn, att

douppletterne utaf darvarande Universitets Her-

bario skulle ofversandas till botan. Tradgarden
uti Christiania for att liar grimdJagga ett Her-

barium; delta skedde, och Herbarium har se-

dan vunnit atskillig tillokning. Zoologias Prof.

Rat like har fran Universitetets borjan altjemt
liitintills forestatt bade de Zoologiska och Bota-

niska lectionerna , samt haft inseendet ofver

Tradgarden. Nagra ar efter Universitetets grund-

laggning utnamndes Med. Licentiaten Christian
Smith till Botanices Professor. Han var da
stadd pa sina Utrikes resor till England, Frank-
rike och Canarie-Oarne , till hvilka sidstnamnde
han atfoljde den namnkuniiige Naturforskaren

Leopold von Buch. Prof. Smith fbljde se-

dermera sa\som Geolog och Botanicus den olyck-
liga Engelska Upptackts-Expeditionen at Congo,
och dog under sina forskningar i Afrika a"r 1816,
De samlingar, hvilka han gjort under sina Re-
sor, afvensom bans Boksamling, blefvo af hans

Anhorige skankte till botaniska Tradgarden, hva-
rest ett botaniskt Bibliothek och Herbarium be-

finuas. Under sina utrikes resor hade ban for

Tradg&rdens rakning haft atskilliga utgifter, och
den penningsumma, som derfore af Statsverket

blef at bans Anhoriga anordnad, ofverlemna-
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des afven at Tradgarden under namn af Smith's

Legat, for alt anvandas till dot botaniska Bi-

bliothekets forokandc. Eftcr Prof. Smith's dod
blef Ofver-Lararen Flor utnamnd till 33otani-

ces Lector vid Tradg&rden, men afven denne
Naturforskares ar 1820 intraffade ddd afbrot

manga forelag till Tradgardens forman. Eriligt

underd$nigt fdrslag blef darefter af Konungen
nadigst tillatet, att Lectors-sysslan tills vidare

skulle blifva ledig, och lonen anvandas till in-

kop af botaniska bocker. -— Tradgardens hojd
ofver hafvet iir omkring 60 fot. Genom sitt

mera vestliga och narmare Hafvet varande lUge
liar den ett blidare Climat an de botaniska

Tradgardarne uti Upsala och Abo, och blida-

re an man efter Latitudsgraden skulle formoda.

Reaumur's Thermometer fallcr val under som-

liga vintrar 20 under fryspunkten, liksom den
under sommaren ibland stiger mer an 20 ° ofver

densamma; men bada dessa kold- och varme-

grader aro af kort varagtighet. Nattfrosterne

om host och var samt April's och Maji-mana-
ders kalia och skarpa vindar aro i denna nejd ,

likasom ofverallt uti Sveriges mast odlade trak-

ter, vegetationens varsta fiender. Men delta

oagtadt uthardar dock Vinrankan med nagon

betackning, uti oppen jord, Christianias vintrar,

och har i flera ar dar burit mogna drufvor.

Tradgarden eger reolan ett ganska betydande
antal af vaxter , ibland hvilka den erhallit en

stor mangd frail botan. Tradgarden i Kopen-
hamn «46).

m«) Magazin for Naturvidenskaberne. Aargang i8a3.

Udgivet af Piofme S. F. Lundh, C. Hansteen
ocli II. II. Mas chin an. 3:dje Heft. p. 129— i35.
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Botaniska Larobocker.

Hr Prof. Agardh liar fortsatt utgifvandet
af sina academiska afliaiidlingar om Vaxternas

naturliga ordningar; Utidessa afliaiidlingar Irani-

staller Forf. ordiiingarnes kanuetecken och be-

skrifning, uppraknar de hit hdraiide slagten med
antalet af arter, lemnar botan. anmarkningar
om de sarskilda slagtena, samt en ofversigt af

nyttan hos sarskilda arter af de samma. TJti

de 3:ne f under aret utgifna delarne X, XI &
XII*afliandIar Forf.: Palmas, Typhinae, Cypera-
ceae, Gramineae, Juncaceae, Xyrideas, Aspara-
geae, Asphodeleae, Coronariae, Veratrcae, Com-
mclineae, Pontederea? Dioscorinae, Hemodoreae,
Irideae^ Narcisseae, Bromeliaceas, Musaceae, Can-

nacea?, Scitaminea?, Orchideae och Euphorbia*
ceae. I

4;)#

Sasom en ibland de larorikaste Handbocker
uti Natural-Historien anser mandet afProf. Voigt
utgifna System der Natur und ihrer Geschichte.

Uti i:sta delen afliandlar Forf. Vaxtriket. *48).

For ofrigt aro atskilliga Larobocker utgifna,
hvilka bar till sina Titlar skola anforas. »4S).

147) Aphorismi Botanici. Praeside C. A. Agardh.
P. X, XI, XII. Luudae i823. 8:0.

*4 8) System cjer Natur und ilirer Geschichte. Vou
Fr. S. Voigt. i:r und 2:r Theil. Jena 1823. 8:0.

t4?) Nouvelle me'thode calque'e sur eelle de Tourne-
fort, d'aprez Ja quelle sont range'es ies plantes de
I'EcoIe de Pharmacie de Paris. Par M. Gricart.
Paris 1823. 8:0.

Esquisse du Regne ve'getal, 011 tableau cliara-

cte'ristique des Families de Plantes; Par A. M,
Marquis.

Anleitung die wildwaclisenden Pflanzen auf eine

leichte und sicherc Weisc durck eigeue Uuter-
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Sedan Dr Fr. Nees V. Es en beck nu of-

vertagit forfattandet af textea till Vollstandige

Sammlung officineller Pilanzen (8:te und g:te

Lieferung), liar detta arbete vunnit ett utmarkt

varde, och svarar fullkomligen mot sin afsigt:
att lemna Apothekare en fullstandig upplysning
ora Medicinal-Vaxterna.

Hr Prof. Fries har framstallt anmarknin-

gar ofver ett vetenskapligt Viixt-systems con-

struction. Forf. talar forst om striden emellan

naturliga och artificiella Systemer. Han anser,
att dessa benatnningar aro mindre rigtiga, och

suchung zu bestimraen. Von P. F. Curie. Gorlitz

1823. 8:0.

Griindliche Anleitung zura Einlegen tier Pflan-

zen und wie man schone und dauerhafte Herbarien

anlegt &c. Von L. Bauhardt. Weimar 1823. 8:0*

Voilstandige Sammlung officineller Pflanzen. 8:te

und g:te Lieferung. Dusseldorf. 1823. fol.

Conversations on Botany. The fourth Edition.

London. 1823. 12:0.

Getreue Darstellung und Beschreibung der in

dor Arzneikunde gebraueh lichen Gewachse. Von
F. G. Hayne. 8:r Band. 5:te—8:te Lieferung. Ber-

lin 1823. 4:o «

VollsUindiges Giftbuch, oder Unterricht, die Gifr-

pflanzen, Giftminerale und Giftthiere kennen zu

lernen. 3:te Aufl. Ilmenau. 1823. 8:0.

Botanique medicale, ou Iiistoire, naturelle et imc-

dieale des me'dicamens, des poisons & des alimens,
tire'es du Regne Ve ge'tale. Par A e h i 1 1 e Richard.
Vol. T & IT. Paris 1823. 8:0.

Me'moire sur la structure des Monocotyle'dones;

par Th. Lcstiboudois. — (Bullet, des Sciences).
Notice sur la plus interne des enveloppes flora-

les des Gramine'es; par Th. Les tiboudois. Pa-
ris 1823. 8:0.

Ueber Naturforschnng. Von Franz v. Ptiul.

Gruithuysen. Augsbusg 1823. 8:0.
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att striden ofta fores om obestamda namn. Han
tror, att hvarje system maste vara mer eller min-
dre grundadt i naturen, och att det alltid blifver

artificielt till sin yttre form; en annan skillnad

anser ban ligga uti de principer, ifran hvilka

dessa systemer utga; de artificiella fasta sig
hlott vid natur-als terns yttre form och namn

(practiske); Met naturliga (Vetenskapliga) soker

tillika uppfatta deras inre vasende, skapa ett

belt af de spridda resultaten och lemna en klar

ofversigt af vetenskapen och dess sarskilda de-

lar." Detta tror Forf. vara Naturvetenskapens
ideal. De hittills varande Ordines naturales an-

ser ban endast vara dyrbara materialier dertill,

men icke nagot System. Ett sadant bor enligt
Forfattarens tanka uppfatta alia organer (icke
bvila pa blott ett enda och dess betragtande
ur en synpunkt), samt ur enbets-principen ut-

vickla deras utbiidning ur hvarandra och for-

ballande till hvarandra. Forf. framstaller phi-

losophiskt sina asigter af ett sadant vetenskap-
ligt Vaxtsystem, och gifver slutligen ett exem-

pel, huru flera nu uppstallda Ordines natura-

les kunna latteligcn forenas uti en storre ord*.

ning, hvilket Forf. tror, att man bor verkstalla

med flera. l5
°).

Botaniska Joumaler och Periodiska Arbeten.

Botaniska Sallskapet uti Regensburg bar
fortsatt sin Tidning, bvilken innehaller Afhand-

lingar och Recensioner Detta arbete ar vid
denna berattelses uppsiittande olta begagnadt

,5l
)#

j 50) Physiogr. Sallskap. Arsberatteise for 1822. p.
i4—21.

j 51) FJora odcr botanische Zeitimg, welche Recen-

sionen, Abhandlungen, Aufsatze. Neuigkeiten und
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Ibland pcriodiska arbeten forekomma fol-

jande :

Hr Edwards bar under arct utgifvit g:de
Tomea af Botanical Register, uti hvilkct fore-

komma afbildningar af nyare sallsynta Vaxter,
mast fran de varma trakterna af verlden. MSn-

ga af dessa Vaxter aga utmarkt skona blom-
raor. l52>

Prof. Hooker liar utgifvit 3:dje, 4 :^e och
5:te Haften a af sin Exotic Flora, uti hvilken

sallsynta eller nya Vaxt-arter aro beskrifne och

afritade; detta arbete ar sa i vetenskapligt som
artistiskt hanseende ett ibland de vackraste, som
i sednare tider utkommit'; P. III. : Tab. 34. Cy-
pripedium insigne Wall., t. 35. C. venustum

Wall., t. 36. Euphorbia hypericifolia. L. , t.

37. Osbeckia stellata Don., t. 38. Oniithidium

coccineum Salisb., t. 3g. Goodyera procera
Hook., t. 4°' Asarum arifolium Mich., t.

</£t.

Bromeliu pallida Kerr., t. 42 - Dalea bicolor

Willd., t. 43. Lobelia micrantha Hook., t. 44*
Donia ciliata Nutt., t. 45 Hedychium spicatum
Smith., t. 4^. Carina gigantea Red* — P. IV:

t. 47- Saxifraga Ugulata Wall. , t. 4$. Epidcn-
drum nutans Sw. , t. 49* Cymbidium lancifoli-
urn Hook., t. 5o. Tricliomanes elegans Rudge.,
t, 5 1. Canna indica var. maculata. Hook., t. 62.

Car-

Nachrichten, die Botanik betreffend
,
enthalt. Her-

ausgegehen von der Konigl. botanischen GeseJlschaft

in Regensburg. Sechster Jahrgang. Erslcr Band
mit 6 Beilagen. Zweiter Band mit ein Kupferta-
fel und 4 Beilagen. Regensbnrg 182a. 8:0

1 5 a) The botanieal Register &c. the Designs by Sy-
denham Edwards and Others. Vol. IX. Lon-
don 1823. 8:0.
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Cardamme resedifoliahhm., t. 53. Pothos viola-

cea Sw. , t. 54. Ophioglossum petiolatum Hook.,
t. 55. Begonia ulmifolia Willd., t. 56. Pepero-
mia rubella Hook., t. $7. Euphorbia cotinifo-

lia Linn., t. 58. Sjnedrella nodifolia Gaertn., t.

59. Pleopeltis angusta Hurnb. & Kunth., t.

60. P, ensifolia Carm. M.S., t. 61. P. nuda
Hook. — P. V. innehaller: t. 62. Alstromeria

pulchella Sims. Bot. Mag. t. 2353. , t. 63. J. tri-

color Hook., t. 6^. Peperomia incana Hook.

QPiper incanum Haw.)., t. 65. P, pereski&folia
Kunth., t. 66. Primula pusilla Goldie (P.fari-
nosa Nutt., non Linn.), t. 67. Orchis spectabi-
lis Linn,, t. 68. Pogonia ophioglossoides Nutt.,
t. 69. Dendrobium jlnibriatum Hook.., t. 70.
Vanda ? trichorrhiza Hook. ,1. 71. Schizanihus

pinnatus Ruiz & Pa v., t. 72. Schizopetalon
fValheri Sims., t. 73. Calceolaria paralia Cav.,

t. 74. Trichomanes membranacea Linn., t. 75.
Tcenitis graminifolia (Grammitisgi^aminoides Sw.),
t. 76. Graminitis serrulata Sw., t. 77. Ruta al-

bijlora Hook. l53>
Prof. R e i c h e 11 b a ch liar framsta'Ilt 1 o:de—

I2:te Haf'tena af sitt Magazin der asthetichen

Botanik, uti hvilket forekorama: fortsattningen
af monographien ofver Hermannia, 6 arter af

Mahernia samt atskrlliga andra sa'llsyntare vax-

ter. Figurerna ftro mycket vlil bade ritade och

graverade.
x5
4).

is*) Exotic Flora &c. Bv W. Jacksan Hooker.
P. Ill, IV, V. Edinburgh. i8?3. 8:0.

§54) Magazin der ae^thetischen Botaaik, &c. Ton H.
G. L. Reichenbach. io:tes— rs.tes Heft. Leip-
zig. 1823. 4:0,

K. V. A Jrsb. i8*5.
x 33
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Prof. R e i e hen ba c h bar likaledes borjat

utgifvantlet af ctt arbete innehallande beskrif-

ningar och illuminerade figurer af sallsynta,
mindre kanda, eller ofta forblandade, mast Eu-

ropeiska Viixter. i—3 arter aro ofta pa samma
tabell framstallda; texten ar bade pa Latin och

Tyska. i:s Ha flei:
.
Tab. i. Helianthemum

celandicum Pers. och H. alpestre DeC. , t. 2.

Ranunculuspygmceus "W'ahlenb. och nivalis Linn.,

t. 3. Geum Jiispidum Fries., t. 4* Alchemilla

pubescens Bieb. och fissa Giinth. , t. 5. Alys-
sum montanum L. och Wulfenianum Bernh., t.

6. Erysimum crcpidifolium Reichenb. QE. hiera-

cifolium De C. Syst. ex Linn. Herb., excl. sy-
non. Script, ejus, Ehrh. et al.), t. 7. Ononis

antiquorum Linn., nee Auctor., och diacantha

Sieb., t. 8. Scutellaria orientalis L: ct* pinnati-

fida R. /3. chamcedryfolia R., t. 9. Myoseris
purpurea Link. (Crepis purpurea L/), t. 10. La-

goseris tenuifolia Reichenb. (jCrepis tenuifolia

Willd.). II:s Heft.: t. 11. Ranunculus hyper-
boreus Rottb. och lapponicus L.

, t. 12. Erysi-
mum hieracifolium L. QE. strictum Gartn., De

C.), t. 1 3. Andrzeiowskia Cardamine Reichenb.

(^Notoceras cardaminarfolium De C.) , t. 1 4.

Pedicularis euphrasioides Steph., lapponica L.

och 'versicolor Wahlenb. , t. 1 5. Sideritis caly-
cantha Bieb., t. 16. Atriplex hastata L.

,
t.

17.
Hieracium cymosum: cc. Columnar R. , /3. longi-

folium R., t. 18. Lagoseris leontodontoides Link.,
t. 19. Crepis lacera Ten ore. , t. 20. Malva ro-

tundifolia L.
(/]/. neglecta Wallr.), och borea-

lis Wallm. III:tes Heft: t. 21. Polygala austri-

aca Crantz. och uliginosa R. (P. amara Quo-
rund., Fl. Dan. 1169?), pa m5nga stailen i

Tyskland., t. 22. P. amara L. , nee auctor. (fraii
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OlancT), skiljer sig (Van P. amarella Crantz ge-
nom en rund, urnjupen capselj och P. ama-
rella Cr. med langre omvandt hjertf'ormigt fro-

lms; t. 23. P. alpestris R. (P. austriaca Schleich.

Thorn.) och oxjptera R. (P. monspeliaca Willd.

et Auct. Germ., vix Vill.): ot. collina., t. 24.
P. oxjptera @, pratensis R. och P. buxifolia,
L- ca. glabra R., /S pubescens R. QP. p'ubescens
Rhode, P. nicatensis Risso), I. 2 5. P. vulgaris
L., t. 26. P. comosa Schkuhr. och P. monspe-
liaca L. , t. 27. P. major Jacq., t. 28. P. exi*

gua De C. och P. paniculata L.
, t. 29. Lago-

seris taraxacoides R. (Crepis taraxacoides

Desf.), t. 3o. L. burs/folia Link QCrepis L.).
IV:s Heft: t. 3i. Coronilla vaginalis Lam., t.

32. C coronata R. «. minor, /3. major j t. 33,

C montana Scop., t. 34- Primula integrifolia

Jacq. och calycina Gaud, (P. integrifolia Wulf.

apud Sturm VI. 24); t. 35. Veronica maritima
L. , t. 36. V, digitata Vahl. och V. peregrina
L. cc. integerrima R. /3. subserrata R. , t. 37.
Alisma natans L. och ranunculoides L. (non
Fi. Dan. t. 122, nee auctor. quorund.), t. 38.

Hieracium piloselloides Vill. , t. 39. //. fallax
Willd., t. 4°- Borkhausia hiemalis Bivon. V:s

II eft: t. 4 1- Viola pinnata L. och palmata L.,
t. 4^. f

7
". palmata /3. integrifolia Torrey och

Z
7

. sagittata Ait., t. 43. r. campestris Bieb. , t.

44- r. collina Bess. , /^. sororia Willd. och V.
hirta j3. fraterna R. , t. 45- #". primulifolia L.

(non Schult.) och V. cordata Walt., t. ^G.Ga-
leopsis ochroleuca Lam., t. 47* &* intermedia

Vill. , t. 4$- £• pubescens Bess., t. 49* &• p> @-

glandulosaR.(G. Walterina Schleehtend.), t. 5o.

Fumaria parviflora Lain, och Vaillantii Loisel.

VI:tes Heft: t. 5i. Viola blanda Willd. och
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epipsila Ledeb., t. 5 a. V. lanceolata L., u/igi-
nosa Schrad. och conspersa Reichenb., t. 53. V*
unijlora L, och pubescens Ait., t. 54» V.stricta
Ait. och canadensis L., t. 55, Hieracium prwal-
tum Yill. och obscurum R#> t. 56. H. cymosum
L., t. 57. Galeopsis versicolor Curt., t. 58.
Qentiana uliginosa Willd., t. 5p. Valeriana di-

oica simplicijolia R. , t. 60. Fedia locusta Rei-
chenb. (Valer. locusta L. FI. Sv., Leers,
Roth, Hoffm., Sm., V. olitoria Willd., J^d/a
olitoria Schrad.) *55) # Verket innehaller alltsa

en mangd af interressanta Vaxter.

Hrr Lod diges hafva afven under detfor-
flutna aret utgifvit 8:de Delen af sitt Botanical-

Cabinet , innehallande illuminerade figurer af

sallsyntare Vaxter, med text, som egentligea
anvisa r deras odlingssatt

l56
).

Det af Curtis borjade,af Sims och Bel-
le 11den Kerr sedan utgifna Botanical-Magazin
bar afven under aret blifvit fortsatt, och flera

Haften hafva deraf utkommit. Detta verk fram-
staller egentligen pragt-vaxter, hvilka odlas uti

Englands Orangerier.
Hr Donovan uti London har borjat utgif-

va ett arbete, hvilket skall innehalla illumine-

rade figurer af sa val Vaxter som Djur. Forf.

bar amnat att utgifva ett Hafte hvarje mae-

nad *5
7).

«ss) Icones Plantarum variorum et minus cognita-
rum indigenaium exoticarumque. Iconographia et

Supplementum imprimis ad Opera Willdenowii,
Schkuhrii, Persoonii, Roemeri, Schultesii. DeJine-
atae et cum commentario succincto editae. Auctore
L. Reich enbach Dec. I—VI. Leipzig 1823. 4 :°«

i5«) Botanical Cabinet, &c. By Gonr. Loddiges
and Sons. Vol. VIIT. London" 1823. 8:0.

4*7) The Jtfaturlist's Repository t or Monthly Miscel-;
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II. Vaxt>Geographie.

Prof. Schouw liar under &ret utgifvit en

fcysk ofversattning af sin Vaxt-Geographie , hvars

Original-upplaga ar 1822 utkom pa Danska

spraket
*5
8).

Dr Herbich har framstallt en ofversigt
af Vesuvii vegetation ; denna synes ej vara sar-

deles rik, men besi&r af ganska utmarkta Vax-
ter l5

9).

Hr v. Wei den bar lemnat anmarkningar
em temperaturen och om vegetationens borjan
och forsvinnande pa* S:t Bernhardsberg §r 1822;

hogsta koldgraden vid Hospitium intraffade i

Januarii och var — 17 Reaum. ; uti Junii m§-
nad var hogsta varmegraden vid middagstiden,
6° till 12 Re'aurci.; den i3 Jun. borjade isen

att smalta p& sjon vid Hospitium; den 21 Oct.

borjade sjon ater att islagga sig, och deiv 3o
tillfros den alldeles; 6'fver namnde varmegrad
gick ej

heller Thermom. i Jul. och Aug., men.
d. 1 3 Sept. visade den. 1 3° Reaum.'—. Viola cal-

carata synes vara den forsta blommande Vaxt
om varen och den sidsta om hosten, ty deii

anmarktes blommande fran borjan af Mars —*
Nov. l6

°).

lany of Exotic Natural-History, consisting of ele-^

gantly coloured Plates, with appropriate scientific
and general Descriptions of the most curious

, scarce
and beautiful Productions of Nature that have been

recently discovered in various Parts of the World.
By E. Donovan N:o 1. London 1823.

158) Grundziige einer allgemeinen Pflanzen- Geogra-
phic; aus dem Danischen iibersetzt vom Verfasser,
Prof. Dr J. F. Schouw. Berlin 1823. 8:0.

• 59) liegensb. bot. Zeit. 1823. N:o 7. p. 98—106.
t«o) 1. c. N;o 36. p. 56i—566.
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Hr Prof. Fries liar lemnnt en ofversigt af

Vegetationen i Sk3ne och uppgift ora sallsyn-
tare vaxter, hvilka blifvit fundne dar. Forf.

gifver forst allmanna anmarkningar ora orsaker-

na till vegetationens olikhet; de aro: en olika me-

del-temperatur, varmans olika fordelning under
olika arstider, ett mer eller mindre fritt lage
for solens och vindarnes inverkan o. s. v. Vid

tilltagande odling hlifva aldre Vaxter uttriingda
och nya inkomma; s& anser Forf., att . det af-

ven skett i Skane vid dess tilltagande odling.
Forf. anmarker, att de uppgifter, hvilka Lin*
ne och Rosenblad gifvit ora Skanes vaxter,

dels annu ofverensstamma dels mycket afvika

b&n Vegetationens nuvarande beskaffenhet. Re-

sultaten af dessa Fdrfrs undersokningar aro:

i:o att de fiesta perrenna Vaxter icke hafva un»

dergatt nagra forandringar ; de finnas annu of-

tast qvar pS samma stallen, men de annuclla

och bienna hafva betydligen bytt om sina vaxt-

platser; 2:0 somliga, som pa de tiderna voro rara,

aro nu allmanna; Forf. anser, att de bienna

och annuella vaxterna kunna lattast naturalise-

ra sig ; Chrysanthemum segetum och Digitaria

humifusa voro for en mausalder sedan okiinde

i Sk&ne, dar de nu aro allmanna; 3:o Vaxter,
hvilkas loca natalia undergatt masta forandrin-

gen, hafva ock gjort de betydligaste omflyttnin-

gar; Ruderat-vaxter, t, ex. Datura ^ Xanthium
m. fl. hafva forsvunnit genom de storre byar-
nas enskiftande; pa den okade dppna akerjor-
den hafva dess egna vaxter an mera utspridt

sig, och nya bosatt sig; flera falt-vaxter hafva

blifvit allmanna, t. ex. Trifolium striatum och

Crepis biennis, sedan falten blifvit utvidgade

genom sma-skogars uthuggande ; hvaremot dessas
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vaxter: Betonica striata, Vicia dumetorum m.
fl. hlifvit sallsynta. /\io Uti Skftnes skogar och

pfi
dess sandfalt forekomma de Vaxter, hvilka

aro egna for denna Provins, t. ex. Thalictritm

aquilegifolium ,
Lunaria rediviva och Coryda-

dalis cava. Skanska sandfalten aro egna och
hafva i det ofriga Sverige icke n&got motsva-

rande; i April och Maji iiro dessa fait i sin

herrligaste vegetation; sedan fortorkar allt/ de-

ras Vaxter aro : Dianthus arenarius och Gnaph.
arenarium % de mast characteriserande

;
de of-

riga dels annuella : Aira praicooc och carydphyl-.
lea j, Holosteum j Cerastium semidecandrurn j My-
osotis stricta och versicolor j Saxifraga tridac-

tyliteSj Androsace septentrionalisj Alyssum inca-

nunij Draba vema m. fl. ; dels lokartade perenna
vaxter: Anthericum Liliago och ramosum samt
Koeleria glauca. Forf. anser, att detta vegeta-
tionens egna lynne heror hade af Skanes langa
och hlida rcgntid och faltens olika hildning frSn

de Iiallandske och Smalandske; de hvila naml. pu
ett lerlager, som hindrar fugtigheten att ned-
stromma uti jorden; fugtigheten qvarstadnar
da r fore de Srstider, dk utdunstningen ar obe-

tydlig, och i forening med sandens varma fram-
drifver en vegetation af var vaxter, hvilka upp-
vaxa vid en lag temperatur, utan att skadas af

nattfroster; men da utdunstningen tilitager med
sommarvarman, berofvas sanden alia harande

amnen, hvarfore vegetationen for det ofriga af

aret afbrytes. Hallandska sandfalten iiro huf-

vudsakligen tilllanduingar af Hafve.t, och haf*

va genom sitt laga lage en fugtig hotten; de

liysa mangariga Vaxter med djupt nedgSende
rotter , t. ex. Salioc fusca > Genista pilosa, Erica
tetralix och vulgaris j dessa falts fugtighet och
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sandens sterilare art berofva dem den tkliga

vSrvegetationen, Slutligen anforer Forf. en be*

tydande mangd af Vaxter, hvilka nyligen blif*

vit upptackte uti Sfcane, och icke forr aumarkle
inom Faderneslandet. De aro ock redan tiilfor*

ne omnamnde vid recensionen afProf, Fries's
Novitiaa Floras Svecicae j6

»).

Hr Bruks-Patron Hisinger, som Sr 1821

fdretog en geologisk och mineralogisk resa uti

sydliga Norrige och till Dovre-Fjall, verkstalldq

afven en dylik resa ar 1822, for att fortsatta

sina forskningar ofver samma foremal, och har
nu uti Tredje Delea af sina Anteckningar i

Physik och Geognpsi framstallt anmarkningar
om Norriges geologiska beskaffenhet. Hr Hi-i

singer atfdljdes pa denna sednare resa af Hr

Magister Wahlberg, hvilken granskade Vege^-
tationen uti de trakter, som genomrestes, och

antecknade de Vaxter, hvilka forekommo, \lw.

gen togs ofver Kongsvinger till Christiania och

Holmestrand , och darefter upp genom Guld«
fcrandsdalen till Dovre-Fjall. Forf. anmarker,
att storre delen af Djur-Petrificater, hvilka fin-*

nas ikring Christiania, aro de samma, som fore*

komma pa Gottland, och uppraknar darefter

dem, som har finnas, De rarare Vaxter, hvilka

Hr Magister Wahlberg anmiirkte pa Egeber*

get vid Christiania, voro foljande: Allium vim

neale j Galium austriacum Jaoq., Sorbus aucw*

paria var. foliolis pinnatifidis , Sorbus hybrida*

Cratcegus Aira Crantz, Mespilus cotoneaster

var, nigra, Thymus Chamwdrys Fries (Thymus
Serpyllum Pers,),, som bar forekom allmant,

*<$i) Physiographiska Sallskapets Arsberattelse for a>

1822. Jjuod 1823. 8;o. (p, 84—95),
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livaremot Th. Serpjllum L. (jTh. angustifolius

Pers.) alenast anmarktes ikring Svenska gran-
gen ; Astragalus glyciphyllus L. . Vid stranden

nedom berget finnas: Festuca glauca, Spergu*
la nodosa 0. glandulosa, Euphorbia palustris^

pa Holraar i Hafsviken: Cerastium arvense,

Turriiis alpina, Anthjllis vulneraria /8. cocci*

nea t Statice Armeria /3. pubescens, Veronica

media, Ligusticum scoticuni m. fl. Vid Lyssa*

ger, \ mil fran Chrisftania, anmarktes Carex

maritima och Marchantia pilose; vid vagen till

Ravensborg: Aconitum septentrionale, Vid Xjalle-

back: Poa sudetica; pa gatorna i Stromsoe och

Tangen: Senecio aquaticus och Jacobaa /3. era*

diata; soder om Tuft blifver Eken allman; vi-

dare fanns ock Ononis
spinosa;

vid bergvaggen ,

fiora atfoljer vagen § mil till Holmestrand, sk*

gos Aspidium Lonchitis och aculeatum samt

Struthiopteris vulgaris* Vid Hafsstranden :

Gljceria capillaris , Juncus bottnicus , Carex
maritima. Pa bergen afvanfor Holmestrand :

Galium mollugo, Hypnum molluscum m. fl. Vid
resan upp St Dovrefjall anmarktes: Thymus Cha-^

maidrys upphor \ mil soder om Eidswold,
och en £ mil norr derom borjar Aconitum

septentrionale > som sedan blifver allman. Ami*
ca montana finnes vid Me ride och Festuca

glauca pa stranden vid Wormens utlopp*
Tamarix germanica forekommer dar de smarre
Elfvarne falla in

pa* ostra sidan af Lou gen-elf..

Snohattans hjessa ar betackt rned bestandig sno
till 2000 fot fran toppen. Bergets topp bestar
af en egen grupp i en bojd linea stallde, ej

synnerligen hvassa spetsar, hvilka p£ flera sidor,
i synnerhet den vestra, affalla med 2000 fots

Jjoga, lodratta, djupt bradstortande klippvag*-
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gar, hvilande pa en .gemensam och iSngsluttan-
de vidloftig fot, fran hvilken Drifan och flera

biickar taga silt ursprung; den hogsta spetscn

ligger i ISordost, hvarifran hojden aftager at

Syd vast; Foten ar belagd med storre och min-
dre snofalt; men ifran 5o46 fots hojd, som har

vid 62 °
16' bredd utgjorde den standiga snd-

gransen, var siion sammanhangande allt intill

toppen, till en hojd af 2o5{ lot. Snohattans

hogsta topp ar 7099 eller 7100 Pariser-fol,

som pa 49 fot niira instammer med den af Dr
Nauraann uppgifna hojd 7050 fot (Gilb. An-
nal. 1822 St. G. s. ic)4)' Fjallet ar 8J mil

bredt; Lougens elf vid Dovre Kyrka ar i442

lot ofver Ilafvet, och landsvagen pa hogsta hoj-
nen af Harebacken 3527fot ofver Hafvet. Sno-

hattan bestar af Glimmerskiffer, uti hvilken

hvitgra, fmkornig Qvartz har ofverhand, men
ar mindre bestamdt skifrig af fattigdom pa
Glimmer jemte Qvartzens kornighet; sma silf-

Verhvita, glansande Glimmerfjall ligga instrod-

da i Qvartzen. — Ibland Djur tager Renen ibland

sin vag ofver Fjallet.
r
Fetrao subalpinus'NUs.

traffas ofta vid fjallets
fot och Emberiza nivalis

iin hogre. I de lagre Fjallvattnen forekomma

Sik, Harr och Orlax, men uti de hogsta Fjall-

vattnen firmer man blott Orlaxen. — Vid Sno-

battans fot finnas af Fjallvaxter blott Ranun-

culus glacialis j, Diapenzia., Silene acaulis, Lu-

zula arciuita och spicata, Lichen orchroleu-

cu$ och divergens, Lecidea diamarta, Pellidea

venosuj crocea och aretica Fjalldalarne lysa

hvita af Lichen rangiferinus, nivalis ocli cucul-

latus; nagot ofver snogransen ser man Polytri-

chum septentriouale, Trichostomum lanuginosum
och Jungcrmannia julacea. Ofversta toppen sak-
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nar all vegetation, men litet darundcr finnas:

Cornicularla taria'taf'J Lecidea atrovirens och

Lichen Fahlunensis. Pa Fjiillet
odlas endast Po-

tates. Kornakrar finnas
ej

ofver Lessoedalen.

Pa hojden ofver Drjfan ofverstiges gransen For

Bjorken. Granen nastan forsv inner nagot 'of-

vanfor Vig pS ostra sidan ora Elfven ; men pa
den vestra bibelialler sig Granen ofver Dovre,
fasUrn spridd; vid foten af Rusten finnas grup-

per deraf, men norr clarom ar den sallsynt,
och forekommer hlott sAsom enstaka trad. Dal-

sidorne bekladas af Tall, Bjork och Hvit-Al

'(Alnus incanci). Vid norra sidan af Dovrefjall
fann von Buch Gran-skogen mota vid 1480 fot

ofver Hafvet. Tallens grans pa Dovre's sodra

sida, vid 62 ° laL, 2820 fot ofver Hafvet; pa
norra sidan vid s3i5 fot, men spridda Trad

synas till och med vid 2860 fot ofver hafvet.

Bjorkens grans vid 62 °
till 62 1° gr. vid hogst 325o

fot ofver hafvet. — Hvete och After odlas ym-
nigt uti Hedemarken; i Gudbrandsdalen utgor
Korn hufvudsadet; det skordas dar fore R&gen ,

som upphor att odlas i Sell's Socken, dar de

sidsta RSgakrarne traftas vid Laurgaard 61 °
48'

vid iooorde fots hojd ofver Hafvet.— Magister

Wahlberg framstaller darefter en systematisk
Catalog ofver Do vre-F jails Viixter, i synnerhet
omkring Jerkind och Kongvold. De sallsynta-
ste Vaxter aro foljande : Veronica saxatilis ,

Kobresia scirpina och caricina, Aira alpina,

Koenigia, Gentiana glacialis , Juncus arcticua
och castaneus, Alsine stricta och rubella var. ,

Lychnis apetala, Potentilla nivea^ Papaver
nudicaule , Ranunculus hyperboreus, Pedicula-
ris versicolor, Draba alpina, Phaca Jrigida,
och lapponicaj Astragalus oroboideSj Artenusiu
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norvegica m. fl. — Vid aterresan anmark-
tes vid Moe

pa" Hedemarken: Dracocephalum
Ruyschiana , och Carduus oleraceus i mil norr
ora Moe. Stachjs ambigua Smith anmarktes
for forsta g&ngen s£som nordisk vaxt J mil norr
om Rorvig vid vagen till Elstad. Forf. lem-
nar darefter en ofversigt af Tradslagens uppsti-
gande vid olika polhojder i JNTorden, samt sno-

gransens hojd p& olika fjall, ifran sydliga Nor-

rige allt ut emot Pol-Hafvet. -—. Arbetet Stfol-

jes af ett utdrag af Pontoppidan's Charta ofver

jNorrige samt 6 Tab. , af hvilka t. I. forestaller

en profii af Gudbrandsdalen och en delafDov-
re fjall.,

t. II. Berglagren emellan Sandviken
och Dramsfjorden _,

t. III. ett petrifficat, t. IV.
Vue af Snohattan fran Jerkind, t. V. Snoha ti-

tan, sedd pa nara hall fran Nordostra Sidan,t.
VI. Snohattans topp betraktad fran Kongswold ;

samt en Vignette, som forestaller en utsigt af

Gudbrandsdaien vid Vig. Arbetets geologiska
och mineralogiska ofversigt af Norriges provin-
cer kunna i denna berattelse ej anforas. x62

).

Dr Hoffmann uti Halle bar i en utgifven
academisk afhandling framsta'Ut den geographi-
ska utbredning, som Erica Tetralix och Ilex

aquifolium ega.
l63

).

Uti Vtixt-Anatomien hafva inga arbe-

ten eller afhandlingar under det forflutna Sret

blifvit utgifna, sa vidt jag haft tillfalle att

darom efterforska.

%4%) Anteckningav i Physik och Geognosi under Re-

sor uti Svcrige och Norrige af W. Hisinger.
Tredje Haftet. Upsala 1823. 8:0.

163) De vallium in Germania borcali priticipalium
directione memorabiJi congrua. Auctore D:re Ho if*

loann. Hal* i8a3.
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IV. Vaxt-Physiologie.

Dr Schultz liar framstallt ett physiologiskt
arbete kalladt: Die Pflanze und das Pflanzen-

reich, uti hvilket Forf. soker forklara Vaxt-lif-

vet och dess functioner efter naturphiiosophi-
ska dsigter, Denna Skrift anses allmant att

vara en ibland de mast 6'iVerspanda och hypp-
thetiska, hvilka i sednare tider utkommit l6

4)„

I anledning af den Skrift, som Dr Schultz
forledet ar utgaf om den af honom upptackta
dubbla circulation hos Chelidonium majus
Q—.Arsberattelsen 1822. p.

-—
.), bar en Recen-

sent lemnat atskilliga anmarkningar.

Denne Recensent undersokte, med microscop
blad och blomblad hos Chelidonium majus en-

ligt Forfattarens eget satt att granska. Hvad
Hr Schultz sett och afritat sasom vener, ar,

enligt Recrtens tanka, blott bladkarlens sidsta

forgrening, alltsa spiral- karls- fa sciklar, hvilka

aro gula och genomskinliga emot den med gro-
na korn uppfyllda och ogenomskinliga blad-

substancen. I stark t solsken hvimlar jem-
val allt, som man ser genom microskopet,
i synnerhet da* nSgon vatten-afdunstning sker

hos de fdrem&l, hvilka man granskar, och det-

ta hvimmel anser Rec. vara det, som Hr

t<u) Die Pflanze und das Pflanzenreich. Nach einer

neuen naturlichen Me'thode dargestellt von Dr C. II.

Schultz. Die Natur der lebendigen Pflanze* Er-

weiterung und Bereicherung der Entdeckungen
des Kreislaufs im Zusaramenhange mit dem gan-
zen Pflanzenleben nach einer neuen Methode dar-

gestellt. Erster Theil: Das Leben des Individuuins.

13crliu 1 8a 3. t>;o.
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Schultz ansett en for circulation, som till och
med skulle ga for sig uti spiral-karlen

l65
>).

Hr G. F. Marklin liar framstailt anmarknin-

gar om de iagre organismernes ursprungliga for-

mer l66
).

Dr Schelver liar fortsatt utgifvandet af

sttt arbete ofver laran om Vaxternas kon; det

ar bearbetadt enligt naturphilosophiska Asigter,
och Forf. soker att be visa genera tio originaria
eller asquivoca

l6
7).

I anledning af de nyare stridiglieterne om
Vaxternas Sexualite' och de ofta upprepade onsk-

ningarne, att man & nyo matte alfvarligen och
utan ensidiga asigter foretaga sig granskningen
af delta amne, bar en anonym Forfattare fram-

stailt till granskning sadane fragor, hviikas be-

svarande synes vara af vigt att vid dessa un-

dersokningar erhalla. l68
).

Redan hafva i nyare tider ilera Forfattare

sokt att visa, att ett stort antal af Conferver
desorganisera under sommarn, och att de gron-

agtiga sma kul6r, hvilka man anmiirker uti

Confervae-tradarne, blifva Infusions-D)ar _,
som

en tid simma i vattnet, genom beroring kunna
sattas uti ett verksammare tillstand, och anlel.

iorena sig for att bilda nya Conferver. I han-

delse att namnde observationer a'ro rigtiga, som
annu ar mycket tvifvel underkastadt, upphafva
saledes dessa natur-alster, pa*

ett ganska miirk-

165) Isis 1823. XI:s Heft. p.—.
t66) Betrachtungen uber die Urformen der niedern

Organismen. Von G. F. Marklin. Heidelberg
1823. 8:0.

«?) Zweite Fortsetzung seiner Kritik der Lehre \on
den Geschlechtern der Pflanzen. Von F. J. S c h el v e r.

Carlsruhe 1823. 8:0.

• «s) Hegensb. boU Zeit. 1823. N:o 10 p. i56— i58.
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vardigt satt, de svagt teknade gra'nsorne emcl-

lan Djurens och Vaxternas Riken.

Hr Wiegmann, som la'uge sysselsatt sig-

med undersokningar om sadane metamorphoser,
liar nyligen i anledning deraf framstallt nagra
allmanna resullat. Forf. liar sammanblandat

Djur-amnen, sasom kott, snackdjur, Fiskar,

blod, urin, spott o. s. w. med Priestleyska

grona materien (beredd utaf tvattade blad,
hvilka macererades uti destilleradt vatten , tills

de borjade visa rota), och utsatte denna bland-

ning for Solskenets inflytande; Uti alia dessa

blandningar uppkommo Conferver _, Tremeller,
Linkier och U/vw- artade former ; utaf dessa

erhollos Entomostraca eller Infusions-djur; de

resultatjhvilka ban vunnit efter sina talrika forsok,

aro foljande: 1:0 Conferver bilda sig utur Priest-

leyska grona materien, i synnerhet genom en
tiUsats af aniraaliska eller qvafhaltiga amnen,
uti tunna fluida och i vida karl, genom Sol-

skenets tilltrade. 2:0 Tremellce > Linhice och

Ulvce bilda sig vid mera sol-varma , i tranga
karl, utur mera slemmiga och mera saltagtiga
fluida. 3:o Lofmossor (Musci) och i synnerhet
Lafvar (Lichenes) kunna genom stark begjut-

ning och dagsljusets undanhallande for valid las

till Svampar eller Mogel-arler , eller atmin-
stone ofverdragas dermed. 4:o ^ r ^et hogst
sannolikt, att Algernas sa kallade granula eller

semina svarligen directe i vatten tjena till fort-

plantning af desamma, utan i det de synas vara
tillhall for Infusorier och Entomostraceer, och
dessa ater blifva Alger , aro de ett slags fort-

plantnings-organer. Forf. anforer flera bevis
for sina pSstaenden och anmarker, att Kunze
ganska rigtigt sagt, att den Priestleyska mate-
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rien a*r den punkt, dar de bada Natur-Rikena
berora hvarandra sSsom utt sia Elemenlar-bild-

ning, och utur hvilken de, efter olikheten af

ljusets inverkan, och , enligt Wiegmann's erfa-

renhet, afven efter Qvafvets och Kolets inver-

kan, framga antingen sasom Vegetabiliska eller

^\.nimaliska kroppar 169).
Hr Gaillon har anstallt undersokningar

med Conferva comoides Dillw. under en langre
tid, och darvid sett utga* de gronagtiga sm&

kroppar, hvilka bilda axis af Confer vae-filamen-
terne; dessa kroppar rorde sig hastigt eller

lSngsamt, fdrandrade rigtning, ochforhollo sig
s&som Enchelider, Zuclider och flera Infusions-

Djur; d& han borttog hela filamenter af denna
Conferva, tvang han Infusions-djur att i otid

begifva sig frSn hvarandra. Forf. meddelade
Prof. Mertens dessa sina anmarkningar, och
ban svarade derp& d. 25 Febr. 1823 foljande:
•Det ni skrifver mig till om edra observationer,
som tti anstallt med Hydrophyterne , forundrar

mig icke; redan for lang tid sedan har fag haft

sarama idee om dessa varelsers Djur-natur. Ar
1822 d. 2 Aug. visade jag for flera Lairde: Con-

ferva viutabilis i sitt tiilst&nd sasom Vaxt; d»

5 Aug. visade jag, huru den upploste sig tilt

moleculer, hvilka hade formaga att rora sig
fran stallet; d. 6 Aug., huru de forenade sig i

form af en enkel trad ; och d. 1 1 huru de &ter

hade sin ursprungliga form r
7°).

Prof. Carus har meddelafc anmarkningar
om Mogef~ och ^/g-arter, hvilka blifvit alstra-

de under vatten pa forruttnade Djur-kroppar*
Fork

i«p) I. c. N:o a. p» '7
—

2zf»

»?•) Froriep's Notiz< VI. B. JV:o 4, Dec. 1823,
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Porf. sag eli dad SaiamanderAavS (Snlamandra

tcrrestris) ofverdragen med en art af Mogel;
dessa MogeUtradar, hviika hade sitfc ursprung
fran en natagtig vafnad> som ofverdrog larfven,

klufyo sig eller utvaxte i grenar; Stammen in-

peholl sporae, men forgreningarnc voro tomma;
dessa sporcc utstromniade och liopbildad^e sig

Mngsanrt till ett klot; de spetsar, som innehalla

sporae, fa en skiLjevagg och upphora ait functio-

nera, sedan sporae biifvit uttomda; eii nyspets
skjuter ut vid sidan af skiljeva.ggen, och utgju-
ter nya sporae; Mogel-'dvlvii blifver smaningom
svsgare* och upphor att vaxa, Fdrf. anser den-
»a vaxt vara ett nyfct slagte, som kan kallas

Tlydronema
x

7*). Till denna aiTiandling har

Pi of. Nees von Es en beck d. A. bifogat en

Smaugd af anmarkningar och tillagg.
li 2y

Hr Kammarherren Baron Wra*igcl liar

framstailt eft afhandling, kallad microskopiska
hocIi physiblogiska midersokningar rorande tit-

ticklingett af Lepraria kermesma och dess lik-

het med den sa kallade roda Snon (JJredo ni-

valis Bauer)*, Hr Baronen har tackts ate sjelf

gun s tig t lemna ett utdrag af afhandlingen}
ech tiJlata inferandet deraf uti denna be*

riittelse:

I afsigt att bestyrka en formodad likhet

emellan den af Forf. beskrifria Lepraria ker-

mesina "och deii roda Snotlj, som upptacktes pa
Norrpols-Resan, och som af Baue r beskrifves och
aftecknas uti Journal of Seieiices and Arts N:o

»7<) Nov. Act. Phys. MecJ. Acad. Nat. Curiosor. T.
XI. P. II. p. 493-S07. tab. LVHL

«?t) I. C. p. 5o7
—5'22.

IC V, A- Jrsh. i8a3. 34
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XIV>har Forf., som jemnfort namixle Lepraria
med exemplar af Uredo nivalis skickade frfin

England till Herr Prof. Berzelius, och emel-
Ian dessa foremal funnifc en nara ofverensstam-
melse i anseende till frokornens storlek , form
och farg, under loppet af flere Mdnader anslallt

Stskilliga Microscopiska och Physiologiska un-

dersokningar betraffande utvecklingen af den pa\

Jkalksten fastade Lepraria kermesina. <—i

Dessa undersokningar utvisa hufvudsakeli-

gen, att da lafskorpan nagra timmar legat be-

gjuten af vatten, antager den ett slemagtigt tit-

seende> de roda frokulorna synas* genom det

sammansatta Microscopet, i hog grad uppsvalda
samt omgifna af ett underlag af smarre vaxfar-

gade eller nastan vattenklara och genomskinli**

ga kulor. ~ Kulorna lossna latt fran stenen>
lieldst flera pa* en gang sammaiigyttrade sAsom
ett gelatineust skinn. Da" sedermera kulorna val

skilljt sig firftn hvarandra, har Forf* flere gan-

ger anmarkt, att pa 3:dje dygnet sedan de legat
nedsankte i vatten* erhalla sk val de storre ro-

da, som de mindre liyalina kulorna lif och fri-

villig rorelse. —. Rorelsens hastighet anmarktes
vara lifligast vid ett tillfalle, d& Forf. begjutit

fallningen med regnvatten , upphemtadt efter

ett Askregn den 3i Julii 1822. Deremct for-

marktes ingen rorelse hos de kulor, med hvil-

ka Snon fargades rosenrod efter Lafskorpan s

upplosning och blandning med ren Slid den 18

December namnde 5r. De smarre kulorna,
livilka utgora underlaget, bilda Conferv-tradar,

da* fallningen nagra dagar varit begjuten med
vatten. Dessa synas ej tydligt articulerade;

men vid deras sidor hafva kulorna eller Infu-

sorierne en sardeles fallenhet att samlas. De
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storre kulorna besta af en morkare massa, i

centern omgifven af ett slem, som understun-

dom vidgar sig at sidorne, da likasom en egen

slags inre rorelse formarkes hos hvarje enskild

kula, hvilkea Forf. vill likna vid ett slugs an~

tlande eller pulsermg, sa framt den
ej

snarare

harrorer af en krallning hos de atomiska kulor,
som utgora innanmatet. Forf. har trottsigfin-
na nagon Jikhet med copulations-acten, i det

att Sine Infusorier eller roda kulor under ett

bestalidigt och hastigt omvaltrande med hvar-

andra befuimits yttra ett ifrigt bemodande att

slita sig losa* t)a attika slogs pa fallningen,
blefvo kiilorlia genomskinliga i midten och farg-
amnet qvarblef endast i omkretsen. Forf* har

anmarkt att kold verkar med samma pheno-
mener pa denna organisme* som syrsattningen
af attika. Har Och der upptacktes i den fa li-

ning, sOm fastnat pa braddarne af det The'fat,

som nyttjades vid de ifragavarande tihdersok-

iiingarne, storre truligula eller olivfargade ku-
lor eller massor af storre och mindre kulor samt
tradar i kanten af massaii, nog mycket liknande

Linckia Conferva Pollini; Spreng. Allt efter

Som valtnet afdunstat* hade fallningen hildat

sig i sarskildta lager af hrungul, celadon-gron,
eller violett larg och i hotteii af Thefatet syn-
tes ett slem* hlaiidadt med roda kulor och Con-
ferv-flockar. — Mjolkhvita sammansatta pateller
eller ett slags Soredia installa sig sluteligen,
af hvilka bildar sig en tunn hinna pa vatten-

ytan, som forst formerar ett hvitt puder, om
den torrkar pa glas* men sedermera antager en
vaxlik beskaffenhet och likasom ett skinn,rem-
Hadt i storre oeh mindre skiirfvor, nedfaller

pa och betiicker de* rodbruna sedimentet. I
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detta tillstand ager detsamma en stark obehage-

lig lukt , lik den af forruttnade karrvaxter el-

ler af Ceratophyllum eller vissa arter Chara.—-*

Vid ett fornyadt besok pa Ealdurstad i Julii

manad 1822 upptiickte Forf. ett yngre tillstand

af Lepraria kerrnesina ^ da crustan
ej

annu an-

tagit den karmosinroda fargen, utan endast ar

ljust tegelfargad. Den undre ytan af de sten-

skarfvor Forfatt. upphemtat och pa hvilken

dagsljuset ej kunnat verka, agde deremot en

Celadon-gron farg och syntes tydligen en ofver-

gang frail denna farg till den ljusroda. Da
kulorna, efter 3:ne dagars begjutning med vat-

ten, aterfatt slemagtig natur och djuriskt lif,

installa sig oftast en art blaslika aflanga Rof-

djur, som uppsluka sa\ val de mindre, som de

storre kulorna eller infusorierne. Forf. anser

•dessa Rofdjur vara Paramecium Aurelia

Mull: ochtror att de smarre kulorna, uti de-

xas djuriska tillstand, tillhora Monas Lens samt

att de storre s& val ljusgrona som ljusroda och

fullbildade Karmosin-roda kulorna, hvilka alia

han till formen funnit aga likhet med de en-

staka kulorna hos Gonium pectorale Mull, af-

ven sasom Infusions-djur betraktade, torde till-

hora namnde art i dess fullkomligaste tillstand,

ehuru ej Muller hos densamma observerat na-

gon fargens forandring. I sadant fall skulle

Monas Lens vara ungar af Gonium pectorale.
Forfattaren anstiiller harefter en jemnforel-

se emellan sina egna nu anforda observationer

och dern Hr Bauer iagttagit betraffande den

roda Snon. —- Han /inner emellan dem den

storsta ofverensstammelse, utom i ansecnde till

lulornas af Bauer anraarkte egenskap att vara

forsedde med pediceller, hvilket Forfattaren al-
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drig mcd fullkomlig tydlighet sjelf tunnat se;
afvensom underlaget ej synes honom till alia

delar sa beskaffadt som Bauer det afritat. Fdrf.

formodar likval, att Uredo nivalis, om ej
belt

och hailet samma species, atminstone ar ganska
nara intill och tillhorande samma Genus som
hans Lepraria kermesina, hvilken formodan
han anser aga sa mycket storre tillfdrlitlighet,
som genom de af Forf. anstallde forsok , tyd-
ligen synes, huru latt Lafskorpan upploser sig
i vatten, blandar sig med detsamma samt ned-
faller i form af ett Sediment pa den sten, hvar-

pa den ater kan fasta sig.
•— En storre mangd

roda kulor simmande i vattnet kunna latt gifva
det utseende af Blod (haraf vatten i blod for-

vandt af Bysso Linn. Vestgotha Resa), och om
Sno vid samma tid intra fiar, kan den ganska
val fargas deraf och pa sadant satt rod sno upp-
komma. — Da ater en salunda fargad snodrif-

va smalter vid varens annalkande, sa" nedfalla

de uti det upplosta snovattnet simmande roda
kulorna i form af ett sediment, hvilket, sasom.

slemagtigt, latt fas tar-
-sig

mot bergballen och
saledes bildar en skorpa, som narmast liknar den
af Lepraria rubens Aclu, ehuru man, enl. nya-
re asigter, rattast bor anse dem tillhora ett nytt

sla'gte af Algae nostoccinas t. ex. Chlorococcum
Fries. -—

Forfattaren anser troligt, att den roda Sno,
som afSaussure och flera Naturforskare blifvit fun-

nen pa Schweitziska Alperne, tillhor om
ej

sam-
ma Species, atminstone samma Genus, som dess

Lepraria kermesina. — Samma' fdrballande an-
ser han afven vara med lemningar af rddt regn,
som funnits sa val i Sverige, som pa andra stal-

len.—Den persik* roda afsatts Haussman om-
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talar skola fianas vid kaateraa aF hepatiska kaL
lor, anser han tillhdra det a'nnu oiullkomliga
tillstSnd af namade Lepraria, dk den annu

ej

crhMlit den hoga karmosia-roda fargen, Tre^
mella cruenta Engl. Bot. tror 4han afvea till*

hora detta utveckliags-stadium,
—

. De sarskildta

ntvecklings-Stadierna forestaller ban sig vara fall

jande ;

i:o Ett genom Electricitet i luflea daaadt

Gele'e, hvilket troligen nedfaller under Ask-,

rega.
—*

2:0 De i detta Gele'e varaade Infusorier

(Xuft-Zoophyter Lichtenstein\ Molecules anime'es

Buffbn) simma uagon tid fritt omkring i vatt-i

net, till dess de, olika till storlek, nedfalla pA
steaea, sfisom.

3:o Ett Sediment, hvilket, beroeade af

Sol-ljusets olika verkaingar, 1:0 a'r groat, lik->

naade den sa kallade Priestleyska grona mate*

riea, 2:0 ljusrodt oca aatl, 3:o hogrodt eller

karmosia-fargadt, bestSeade af storre kulor,

hvilka dels iaom sig hysa, dels oaigifvas af

ett underlag sniarre gulagtiga eller ofargadq
kulor,

4:q Detta Sediment bildadt till en skorpa
ar hvad Forf. kallar Lepraria kermesina,

5:o Sedan deaaa skorpa, begjuten med vat-

tea, lossnat fraa steaen samt &terfatt slemagtig

natur, borjar iter, da" kuloraa skill
jt sig fr&n

livarandra och Solljuset tillrackligen verkat,

cieras egeaskap af djuriskt lif och frivillig rorel*

se, till dess det

6:0 Till en del genom de smarre luloraas

foreaiagar sias emellaa bilda tr&dar, till ea del

Ster forblifva klotformiga, hvilka sistaamade

siutligen utslappa de inom dem varande miiw
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dre kulorna., blifva genomskinliga eller toma i

centern med fargamnet endast bibeh&llet i on;-

fcretsen. —
7:0 Mjolkhvita punktlika eller nSgot afl&nga

massor af flere atomiska kulor forekomma ofta

uti 4 :c^e och i synnerhet vid slutet af 6:te stadi-

erne, — Dem anser Forf. utgora pa" en gSng
slutet af den gamla och borjan till en ny Series

af en likartad Organisme. —
Den sa kallade roda Snon anses af Forf.

endast vara en tillfalligtvis, genom snos fallan-

de emot den med Lepraria kermesina tackta

klippan, uppkommen form af densamma och sa-

ledes
ej bora upptagas med i serien af dess van-

liga utvecklings-grader, sa framt man
ej skulle

vilja antaga, att rod sno skulle kunna uppkom-
ma

pa"
2:ne val vid forsta paseendet skilljagtiga,

men vid narmare undersokning analoga satt,

liaml, dels omedelbarligen af de sa kallade LufU

Zoophjfterne , hvilka lika sa val skulle kunna
nedfalla med sno som med regn, dels ockme-

delbarligen af den lossnade skorpan af Lepraria
kermesina, hvars slemagtiga roda kulor latt

blanda sig med och larga Snon samt afven un-
der vissa omstandigheter aro Infusions-djur,
hvilka enl, Forfattarens formodan, aga deras
forsta upprinnelse uti den atmospheriska luf-

ten. —i «73).
Hr C. F. Beilschmied har gifvit en Tysk

Ofversattning af Hr Prof. Agardh's Disserta-
tio de Metamorphosi Algarum (Xundae* 1 82 o«

8:0.) i74>

17*) Kong?. Vet. Acadrs* HandL 1823. p. 65—9^.

t 74) Regensb* bot. Zeit. 1823. I:r 13. 2tc Beilagc*
p. 17—4i-
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Prof. Paula v. Schrank uti Munches
Jiar framstalit en granskning af Hr Prof. A ga r d h's

afvannamnde afhandling de Metamorphosi Ah.

garum, oeh sokt att vederlagga alia dar fram-*

stalda metarnorphoser, Det skwlle vksserligen

fortjena att har anfora, hvad en sa erfaren N-tfi

turforskare, som Hr v. Schrank* har att i

detta amne anmarka, men afhandlingen maste
lasas i sitt sammanbang; svarligen kan Hiaa
lemna ett passande utdrag daraf. l

*A).

Prof. Amici har lemna t atskilliga an*
markbin-gar om saftens circulation hos CauliniOi

fragitts. *?6
). Forf, har medelst microskopets

tillhjelp verkstallfc dessa an markningar , och
lemnat rifcningar af Vaxtens sarskilda delar; ge-
nom den af Forf. fullkomnade Camera kicida

,.

$om ban fdrenat med mkroskopet, har det lyc~
kafcs honom att gifva dessa ritningar en hog
grad af noggraniifoet , och aU franistalla, hvad
han genoni microskopet sett, tydligt och i

det forstorade farhallande, som hvarje lins med**

gifver. Benna forstoring efter en dimension ap

uppgifven vid numern for hvarje figur. Enligt
Forfattarens uppgifter visar en transversal ge«*

nomskarning af Cauliniw fragihs st}elk (vid 6o-«

i5o-faldig forstoring) en mangkant med 8 radi«*

er, af hvilka hvarje bildas af en stracka runda

kroppar; vid forsta blicken synes den medler-

sta delen vara intagen af en miirglik vafnad,

hvilken omgifver ett cylindriskt ror, som bildar

midlen af stangeln, men nogare iietraktad> ef--

ter en longitudinell genoinskarning, upptackei*

man, att denna vafnad Mott bestar af en fasci-

al af parallela ror, i hvilka man upptacker gan^

175) L. c. 2:1* B, i.ste Beilage. p. t— 18;

-7<0 Act. ltal. T, XIX. Modena. 1823,



537

ska ttngt fran hvarandra skilda Diaphragraata ;

dessa Karl innehaiia blott luft, som bortgar i

form af sraa blasor, om man genomskar ett

karl under vattnet; alia ofriga 6'ppningar, hvil-

ka vid den trasversella genomskarningcn synas,
tillhora de karl, i bvilka vaxtsaften circulerar,

och som likaledes aro forsedda med mer eller

mind re fran hvarandra skilda Diaphragmata.
Forf. anser sig ej hafva funnit nagon enda egen-

telig trachea eller porosa ror vid Caulinice ge-

nomskarning, hvilket dock Prof. Pollini sa-

ger sig hafva anmarkt. Hvarje cavitc bos Cau~
Jinia bildar ett eget organ , i hvilket ett fluidum
rorer sig, oheroende af circulation, som gar for

sig i de bredvid liggande karl. Denna rorelse

nti Caulinice ror och celier ar analog med den >

som Forf. anmarkt hos Chara. Om fluidum
vore alldeles genomskinligt,sa skulle man ejkunna
upptacka, om det ror sig eller ej, men nu aro alia

karl hos Caulinia fyllde med substancer, hvil-

ka tillkannagifva loppet af den saft, som de fora

ined sig, och dess hastighet uti flytandets oli-

ka ortiorhallanden. Circulationen synes ga for

sig pa ett markvardigt satt; de sma krop*
parne aro alia rtmda och i samma karl af lika

storlek; rdrelsen sir foljande; kulorne uppstiga
vid ena vaggsidan (den venstra), komma till

diaphragma och ga i vagrat rigtning till cana~
lens andra vagg (den hogra), nedstiga dar tills

de komma till undre diaphragma, hvarifran de
taga en horizon tel rigtning fran hogra sidaa
till den punkt, ifran hvilken de utgatt, och a nya
borja sin circulation, som sker oupphorl., sa Ian-

ge vaxten lefver; kulorna aro ej alltid i bero^

ring med det lilla rorets vagg, dock circulera

de, som aro narmare vaggen fortare an de, sou*
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8ro nSgot mera derifrSn aflSgsnade, Forf, bar
vicl ett klirls ahsoluta ktngd af ungefar §s linea

inom 3o secunder anmarkt ea hel circulation.

Hos Caulinia ar circulationen svagare an uti ett

karl af T?8 S tums diameter hos Chara vulgaris;
inom samraa tid passerade kulorna dar en li-

neas langd, Saftens circulation sker i tela cel-

lulosa lika sa val som i roren ; hos faladen ser

man Saftrorelsen med mera sva>ighet,

Hvarje karl framvisar alltsa 2.*ne saftstrom-

mar, en uppstigande och en nedstigande, icke

skilda af nagon vagg, Karlens inre jta ar hos
Caulinia likasom hos Chara bekladd med sma
ironor, hvilka hesta af fina korn, som med
svarighet upptackas, Rorelse-kraften sjnes haf-

va sin grund uti karl-vaggens natur och i

synnerhet bero utaf de af kronorne besatta

punkter, Forf, har hos Caulinia anmarkt srne

slags safter, en hvit och en corallrod, innesluU
ne i sarskildta, men lika bildade karh Vaxtens

grona farg tillskrifver han narvaron af ganska
grona kulor, hvilka fluidum forer med sig, och
som aro morkare fargade i vaxtens yttre delar

Hn i de inre,

Skilnaden emellan de phaenomen, som an-

jniirkas hos Chara, och de, som iagttagas hos Cau-+

linia> ar den, att hos den forstnamnde aro de

rorliga kulorna hvita och kornen i de sma
kronorna, grona, och dessa sednare de som far-

ga vaxten; hos den sidstnamnde ara saftkulor-

na grona ooh krouorna gulagtiga,
Forf, omtalar sedan sina anmarkningar om

Chara flexilis* Dess organisation ar hogst. en-

Icel, Hos rot , stangel r grenar och blad ser man
\id en horizontel genomskarning en enda rund

©ppning, som tillhor ett genomskinligt ror, hvilkefc.
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jnVciiuligt, likasom hos Chara vulgaris y ar besatt

med srna kronor af grona korn. Man ser sm5
hvita kroppar af olika storlek sinrnia dar, uti ett

farglost flqidum, Vaxtens genomskinlighet or-*

sakar , att man kan med ett vanligt microskop
se saftens circulation, Penna synes till ock

med hos filamenter och pistil] ; Forf, upp-
lyser detta med figurer, Pistillens organisation
#r enkel och prydlig, De 5 ror, hvilka for-*

mera den, vrida sig spiral-formigt omkring
ovarium, och tjena tillika sotu frugthylle och

stylus; vid sina spetsar bara de en liten kagel-

formig cell j som bildar stigma,
Vidare har Forf, lemnat anmarkningar ora

fromjolets structur och satt att verka pa stig-*

ma
_, hvarvid i synnerhet det hos Portulaca

oleracea omtalas. Slutl, folja nya observation

ner om epidermis och vasorum structur , om
porerne, deras absorptions-satt och om circular

tion af liquida och gazer uti vaxternas karl,

Hr L. Habenicht har anmitrkt en af-

sondring af vatten fran bladspetsarne af Calla

cethiopica , hvilken vaxt vid en god skotsel kau
blifva ioq ar gammal, och hvars blommor
hafva, i synnerhet under natten, en angenam
lukt, Uti Dec, manad 1823 observerade Hr H.,

att vatten bildade sig i dropp-form vid yttre
sidan af bladspetsarne; under en tid af 72 mi-
nuter affdll en droppa ; under ett dygns tid upp*
bamtade man fran ett blad det darunder af-»

skilda vatten, hvilket vagde 16 gran, Forf, for-

sakrade sig om, att bladen icke pa nagot salt

blifvit skadade, hvarigenom saft kunde afskil-

jas; ban skar afven af de yttersta bladspetsar-
ne, men erholl da under Hera dagars tid icke

ett spar till fugtighet hos dessa afskurna blad.
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Forf. anmarkte en gang tletta phasnomen afven
hos spetsen af blommans spatha. Det fnhiskilj-
da vattnet hade en fadd, nagot sleniig smak;
blandadt med kalkvatten frambragtes ingen for-

andring., men bly-atticka blef deraf grnmlig,
och orsakade efter nagon tid en fallning. *77).

Uti en afhandling om Lof-fallet och dess

orsaker har Hr Murray sokt forklara detsam-
ma genom en brist pS nodig varme hos tradets

saft, hvarigenom de emellan stjelk och blad

varande anastomoserande karl omsesidigt sam-

mandragas och tillslutas, sarnt bladen till folje
deraf affalla. Forf. erinrar ock derom, att Lof-

fallningen sker vida ymnigare under natten,
dS kylan ar strangare och haftigt inverkar pa
vaxterna. *7 8).

Hrr Nees v. Esenbeck sen. & jun.,

Noggerath och Bischoff hafva framstallt en

afliandliug om ett phosphoriskt sken, som blif-

vit anmarl.t hos 2:ne arter af Pihizomorpha.
—

Forfattarne lemna forst en historisk under ra't-

telse om de Vaxter, hos hvilka ett sadant sken

blifvit iagttaget. Dessa ljus-phsenomen kunna
hanforas till foljande classer:

i:oSpeglande eller aterstralande ljus, i syn-
nerhet af manskenet: Lunarice annua? och re-

divivce samt JFarsetice clypeatce frons skiljevag-

gar aterkasta manens biid vid klara manskens-

natter, likasom fr&n en spegel; troligen hafva man-

ga glatta och glansande blad samma egenskap.
2:0 utbredning af en brannbar atmosphagr, som
vid ljuslagans narmande lander sig: Dictamnus

17?) Regensb. bot. Zeit. 1823. N:o 34 p. 528-536.

178) Edinb. Philos. Journ. N:o XVIU. Oct. a8*3. p,

0Z7—239-
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albus utbreder, under ljusa sommarnatter, ikring

sig en atmospbaer, som, da man till den narmar
ett ljus, tander sig med en ljusbla laga. 3:o Ett

gnistrande, kanbanda af electrisk art ; ett blixtran-

de eller hastigt Ijsande hos orange-fargade blom-
mor bar man redan lange anmarkt vid solens

nedg&ng, efter varma dagar, naml. bos Calen~

dula officinalis , Tropceolum majus., LiliumbuZ*

biferum ocb chulcedonicum , Tagetes erecta och

patula samt Helianthus annuus? ; bos Polyan~
thes tuberosa anmarkte Hr Job n son uti We-
tberby i Skottland, att nagra vissnade blom-
mor oafbrutet med mycken hastigbet utstotte

sma gnistor af en smutsigt ljusgul farg, bvar~

vid en stark, niistan oangenam lukt utbredde

sig, ocb man kunde tydligen urskilja, att sjelf-

va gnistorna afgaTvo lukten, dock visade de ejnagot
electriskt gnistrande. (Edinb. Journ. Vol. XVII.

p. 4*5). 4:o Ett stadse varande stilla lysande
i gront, gulagtigt ocb gulbvitt sken, sasom bos

atskilliga Svampar: Dematium violaceum Pers.,

Rhizomorpha pinnata Humb., aidalea Humb.
ocb stellata Nees. Man bar afven anmarkt ett

dylikt sken bos en moss-art, Schizostega os~

mundacea. Flera vaxt-delar ljsa ock vid ofver-

ging till en forandring af sin substans: t. ex.

Potates, som grott uti en kallare, lyste sa starkt,
att man i morkret kunde se bokstafverna i en

bok; mjolksaften bos en Asclepiadea eller Apo-
cjnea ttti Brasilien gifver ock ett ijussken; lika

sa den till rota ofvergaende Valerianae rot;
Torf utvicklar afVen ljus; ruttnad ved afmSng-
faldiga Tradslag, sasom Ask, Ek, Bok , Castani-

er, Bjork, Al, Valnot, Hassel, Pil, Tall, van-

lig Gran ocb Silfver-Gran, ljser ock enligt gam-
mal erfareuibet. Gasrtner tror, att all den rutt-



54a

iiade vediens ljus-sken Utvicklar sig iitur cle sa'r«

skildta splint-lagren,men ej Iran den gamla vedeii

och lika litet fran barken. Torrhet forminskar

och tillintetgor slutligeii formagaii att lysa; ge*
nom ny fugtning och ytatts afskrapande kan

phaenomenet 5ter frambringas; viikoret for ly*
sandet ar det, att den doende delen af veden*
skild fr&n den yttre luften* niirmar sig son-

derdelningen, men sedan trader i beroring med
luften. Den forandring sorn veden, genom ly-
sandets process, undergAr, bestar uti upplosnin*

gen af celievafven, bvarigenom* fibrefna blifva

latt skiljbara och braekliga; sonderdelniiigar fd-

tega darvid, af hvilka man troiigen kan sluta

till, att ett aftagande sker i balten af hartz, slem*

gummi, och dfverhufvud kanhanda af vate och

Soli forma"gan att lysa Varar sa* lange Veden an*

iiu behaller sin vegetabiliska textur och bland-

ning i ett visst ma'ttj eller fortvarar genom
blottaiidet af nya lager, genom afskalning, in-

vicklande uti fugtigfc papper eii laiigre eller

kortare tid. Fdrm&gaii att lysa
fors tores icke*

enligt He in rich, vid fryspunkten, och ljusskenet
Utslocknar till och nied

ej
vid kokpunkten* sk

lange blott fugtighet q varblifver. Humboldt
s&g dock lysandet fdrsvinna vid 3a ° Re'aum. *

Forfattarne anfdra manga fdrsdk om veds ly-
sande uti olika liquida och vid olika tempera-
turer. Uti innesluten atmosphaerisk luft, i hvil-

ken ved lyste, syntes, efter 16 dagar, syret

ej markligt hafva fdrminskat sig.

Efter dessa allrnanna arimarkningar fram*

stalla Forfattarne sina underrattelser om det

anmarkta ljusskenet frSn Rhizomorpha subter-

ranea Pers. —- Bergs-Radet v. Derschau om*
talte for Forfattarne detta lysande, som redan
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l&nge Varit kaiidt af arbetarne Uti Stock- ocli

Scheerenberger StenkolsgruiVor vid Sprockhovel
uti Grefskapet Mark, i hvilka grufvor tempera-*
turen ar vanl. i5° till 20 Re'aum. Vaxterna
alstras pa allt virke uti grufvorna, lysa hlott

pa de hetare stallena af m° till 22° Reaum.*
dar det tillika ar behorigen fugtigt; de spada
hvita skotten aro egentl. de,som lysa; da" des*

sa vaxter dott ut, lysa de ej mer. Forfattariie

lemfta derefter botaniska beskrifningar af tvenne

B./uzomorpha-artev hied sina varieteter, samt

gifva mSngfaldiga och i stor detail utforda sk

val physiologiska som chemiska undersokningar
om desamma*

Prof. Nees v. Esenbeck emottog exem*

piar af Rhizomorpha subterranea stellata, for-

varade i flaskor. Uti en temperalur af 1 6° till

i8° Re'aum.* i mdrkt rum, lyste vaxteii hiedsma

Ijuspunkter, likt Jysmaskar; Vaxtehs skott lyste

ljusast, och bildade blaagtiga Ijuspunkter; pa" ett af-

st&nd af J:s aln, sag man tydligen stanglarne; dar

margen lag bar genom afrifhing sag man ock

skenet; det iagttogs pa ett stegs afstand; kom
ogat narmare* sa loste sig skenet uti flera gron-
gula skimrande punkter. Vaxterna lyste annu
9 dagar, sedan de blifvit inlagde i flaskan. *—*

Forfattariie lemna vidare chemiska undersok-

ningar af den luft, uti hvilken vaxterne lyst.
Det ar ovisst, om lysandet beror af luftens

syre, och darfofe ar att anse som en ren oxyda-
tions-process, eller

ej. Uti lufttomt rum an-
marktes intet sken, men da luften fick tilltra-

de, lyste vaxterna ater. Uti fortunnad luft

lyste de svagt; uti qvafgas gafvo de i borjan
ett svagt I

jus,, men som snart forsvann; da at-

mosphaerisk luft tillslapptes, borjajle de genast
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&tt lysa; i kblsyregaz lyste de
ej,

och phospliO*-
rescensen kunde sedan ej frambringas hvarken

genom atmosphaerisk luft elicr genom syrgaz $ i

Chloringaz lyste den
ej.

Chlorin hade en bie-

kande verkaii pa. dessa Rhizbmorphce-atlev .

Resultaten af undersd'kningarne voro fob*

jande: lib 1 banseende till forhallandet af ab-

sorberadt syre till utvickiad kolsyra* fann man*
att under RhizomorpheVnas lysande absorbera*

des" syrgaz fran den omgifvande atmospheeriska
luften/och deremot bildades kolsyregaz; deii

sednare utgor dock efter voltiruen nagot min*
dre ail den fortarda syrgazen ; en del af den
sednare anvandes darfore antingen till Vatels

oxydation bos Viixterna, eller ock trader den till

deras substans, ocli ar alltsa att betrakta sasom
eii asqtii Valeftt for det genom oxydation afskii*

da kolet. 2:0 Den gruf-luft, uti hvilken Rhizo*

morphce vaxa, ar 1
, 58 proc. rikare pa syrgaz*

an den vanliga pa jordytan utbredcja atmos-1

phaeriska luften. Men att gruf-luften ej
ar nod*

vlindig till Rhizomorphemas lysande foljer diir*

af, att RhizomorphcG i en luft af r6> 76 proc*

Syrgaz upphorde att lysa> men ater gafvo sken

uti ren atmosphrcrisk luft; afven den anmarb*

liing, att Rhizomorphce lyste starkare i nastan

ren syrgaz, tjenar till bekraftelse hiirpa. 3:o

I anseende till frSgan, om lysandet blottberor

af luftens syrgaz, sa visar sig i anledning af

RJiizomorphce forhallande uti lufttorn t rum och

uti atskilliga irrespirabla gaz-arter, att syrgazens
iiiirvaro ar ett nodvandigt vilkor for Rhizomor*

pJiernas lysande, men nar man erinrar sig de

atskilliga luft-arter, uti hvilka RhizomorpJicu lyste,

da deti forsta nastan icke injaeholl nagon syrgaz,
ocli
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6ch de ,ofriga mer eller ftiinclre deraf, s'a ar

tlet alt formoda, alt syrgazeil icke ar del eilda

vilkoret for lysandet, titan det nias'te afveri be*

ro at audra, uti sjelfva Vaxten Vai\1nde
"
vilk'or*

Vid anstallandet af forsoken var temperaturen
all'tid deiisamma, hvarfore den

ej
kunde hafva

iiagoh del uti de afvikaildeil, som iagttogos*
Vidare anmarka Forfattarne : i.'o Att lysandet

ej
intraffar nti Guerike's eller Toricelliska torn*

lummet; s:do
ej

heller nti Qvafgaz > Vatgaz, Kol-

isjregaz ocli Chloringaz; men etl uti Qvafgaz
fniiesluten Rliizomorpha forlorar

ej
sin lysande

cgenskap; da Vaxteii aterkomnier uti atmospha?>
risk, kilt, iyser den anyo; uti de ofriga Gaz-
a r tern c" forlorar den aldeles de'ntia egenskap.—
Man faiin afven, alt FJdzomorphetrw lyste uti

vatteli^ Till folje af sina undersoknihgar sluta

Forfattarne dartill, att Vaxten antiftgeii afgifr
ver- lyse sasom ett rent Ijusphsenoftien eller

on ren ljus~utvickling, oberoende af den for

handen varande sonderdelningen , eller ock ar

denna sonderdelning orsaken till ljus-utvicklin*

gen, ach phsenbmenet af detta lysande utvisar

Vaxtens, eller atrainstone rotens lif, under for-

fcneh af en langsam och sv&g fdrbranning. *79)*)v
m—i—i—i

—~
*?pj Nov. Act. Phys. Med. -Acad. Nat. Guriosor. TV

XI. P. II. p. 6o5~7 i2.

*) Forfattarne anmiirka liar, g.tt flera bforarobr* lysan-
de skulle kunna betragtas sasom en oniyapd process,
fiv&rvia atmosphaeren, atertagande na'got fnin 'Vax-

ten, blifver lysande. — Uti Divtamni albi
brannbara atmbsphacr forflygtigar sig anhii ett o£-

yerskott af de brannbara kroppar, som den bere-
tier bos sig. Denna vax ts sferka luit later formo-
da, att atmosphoeren omkrijig den maste bafva*npp-
iagit en fdrflygtigad setherisk olja.

% V. A. Alib. X82& H 35



546

Da" Prof. Brewster Los Cham vulgaris
och hispida undersokte fordelningen af kolsy-
rad kalk, hvilken utgor en stor del af dessa

Vaxter och vasendtlig bestandsdel af deras bild-

ning, anmarkte ban, att dessa Charce-arter

phosphorescerade, eller gafvo ett sken, sa att

de, lagde pa ett hett jein, visade i morkret
hela sin omkrets. Han ofvertygade sig, att

hvarje partie eller massa af den kalkagtiga sub-

stancen bestod af sma sammanbopade partiklar,
hvilka egde dubbel refraction, och bade regel-

massigt neutrala och depolariserande axlar. Kalk-

massoma fastas vid vaxtens stjelk genom en

ganska tunn genomskinlig membran. Hr B rew-
ster anmarker, att manga Botanister origtigt an-

sett denna kalkagtiga massa for ett tillfalligt

sediment utur vattnet, i hvilket Vaxterne ve-

getera.
l8
°).

Hr Murray har framstallt ytterligare an-

markningar om Vaxt-rotternas och rot-fibrernas

Physiologie
lSl

). Hr J. Yules har lemnat €ii

framstallning af den formodade analogien af

vissa embryonis organer bos sarskilda classer

af vasculair-vaxter. Uti denna afhandling har

Forf. sokt bevisa, att man oratt jemnfor Mono-

cotyledoniska Vaxternas cotyledoner med dem
af de Dicotyledoniska; de forra aro, enligt For-

fattarens tanka, en del af gemmula> hvarfore

han tror, att Monocotyledoneae bora rattast an-

ses for Acotyledoneae
l8a

).

ne) Edinb. Philos; Journ. i8a3. N:o XVlh p. ig4-

• •.) 1. c. N:o XV. p. 37-41.

»t.) 1. c. N:o XVII. p.
— .
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Dr J. Maly bar utgifvit en academisk af-

handling om narslagtade Vaxters analoga kraf-

ter *«).

V. Fornverldens Flora.

Grefve Gasp. v. Sternberg liar under

det forflutna aret utgifvit 3:dje Haftet af sitt

arbete ofver Fornverldens Vaxter. Forst lem-

iiar Forf. en critisk ofversigt af Stenkols-och

Brunkols-formationerne> samt underrattelser om
Kol-formatioiier i Skane, Tyskland , Sehweitz

och England samt vid Misisippi. Darefter folja

anmarkningar ofver Rhode's, Nau's och Mar-
tii arbeten och afhandlingar ofver Vaxt-petrifi-
caternej Forf. frametaller sedan en ofversigt af

Broiigni art's uppstallning af de fossila Vax-
terne och upplyser densamma med critiska an-

markningar ; meddelar ytterligare en interressant

afhandling om Fornverldens climatiska forhal-

landen sanat lemnar beskrifningar och figurer
af foljande fossila Vaxter: Tab. 27. En Lepi-

dolepis, t. 28. Leptelodendron appendiculalum _, t.

StQi En val bibehallen blomkrona af en vaxt,
som Forf. anser vara af en syngenesist, t. 3o.

En Catamites, t. 3i. Syringodendron compla-

183) Dissertatio inauguralis medica de analogis plan-
tarum affinium viribus. Auctore J. Maly, pro
suprema Doctoratus medici laui;ea candidate Pra-
ese. 1823* 8:0*

Chemische Tabellen der Pflanzen-Analysen, oder
Versuche eines systematischen Verzeichnisses der
bis jetzt zerlegten Vegetabilien nach den vorwal-
tenden nahcren Bestandtlieilen geordnet imd mit

Anmerkungen und doppelten Registern versehen. fob
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Tiatunij t. 33. En Poly-podium j t. 34« Had af

Qiterci-svler 9 t. 35. />/:W, Jiknande Fraxini
och ^cer/>y-arternas, tl 36. En Fucuf\ t. 37,
38 & 3p. Vaxter, liknande en Thuja*

Till folje af den kunskap,
'

hvilken man
redan for' narvarande eger om Vaxt-petrifica-
terne, tilltror sig Forf. kunna bestiimdt uppgif-
va,attallt ifran Asiens vestra gransor och JNord-

liga Europa, hela Continenten igenom, sarat

vidare i England och Irland likasom uti JSiorra

America forekomma dels aldeles de samma,
dels nara beslagtade Vaxt-petriflcater eller Vaxt-

aftryck, hvilkas originaler aro dels aldeles nt-

doda, dels af Botanisterne erkannas sasom 11u
mera blott existerande uti de varmare Jord-
Zonerne. Forf. slutar till

# folje haraf, att det

maste hafva gifvits en tid-period, da ofver he-

la Jordklotet, vid en varmare temperatur och

minclre olikhet hos Zonerne, en mera enformig
vegetation varit uthredd. l8/

T).

Dr Rhode har framstallt 3:dje och 1\*Aq

Haftena af sitt arbete ofver fossila viixt-aftryck 5

ieskrifningar och figurer meddelas afven ofver

?
dessa aftryck; men de figurer af blomkronor,
livilka. har framstallas, hafva af alia critiska

granskare blifvit forklarade att blott vara sten-

arter, hvilka blifvit storda uti sin chrystallisa-
tion, klufvit sig p& mangfaldigt satt, uti

fjall,

fibrer, concentriska stralar o. s. v., och uti de

afsprungna stenskifvorna hafva blifvit qvarlem-
xiade svaga , otydliga intryck , hvilka vid lju-

it4) Versuch einer Geogriostiscli- botanisclien Dar-

stellung der Flora der Vorwelt. Vom Grafen

Caspar v. Sternberg. 3:tes Heft. Regens-
b«r£. i8a3. fob
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sets olika tilltrade, sardeles da de betragtas
med loupe, framstalla olika former, sadane som

Jlr Rhode aftecknat, utaa att ett spar kan

iinnas af vegetabiliskt intryck.
l85

).

Uti en nrycket larorik afhandling kallad

"CJtkast till en geologisk beskrifning ofver Ska-

lie", liar Hr Prof. Nil ss on afven lemnat atskil-

liga underrattelser om Provincens Vaxl-petri-
Jicater : uti Gravacke-skiffern tror Forf. sig haf-

va fiuinit spar till vaxt-aftryck, hvilka likval

varit alltior otydliga, for att kunna bestammas.

Flotz- sandsteneii innehaller Vaxt-petrificater af

Ormbwikar (Fiiices), Ror-vcixler och Lof-trad
m. fl.; den hyser nSgon gang afven Stenkol emel-

lan sina lager. Ibland yngre till niirvarande

Werlds period horande biJdningar omtalar Forf.

1:0 ett Tufflcalk-lager vid Benesta; d eruti fore-

komma ymnigt blad och frugt af Bok, Salg,

Bjork ni. fl. i grannskapet annu vaxande Trad;
2:0 Torfmoss-bildningen; Torfmossar aro i syn-
nerhet ymniga i sodra tragten af Skane. Forf.

anser dem fordom bafva varit insjoar eller ut-

vidgningar af floder; det ar uti dessa torfmos-

sar, som man traiTat sa val ben af vilda dag-
gande Djur, hvilka nu mera icke finnas i pro-
vincen, afvensom af sadane, som dilr annu fo-

rekomma; man bar ock dar funiiit ben af Fi-

skar , samt Sott- vattens-Snackor och Musslor,
hvilka annu finnas lefvande uti Provinsen. »S&),

185) Beitrage ziir Pflanzenkunde der Vorwelt; nach
Abdriicken in Koblen-Schiefer und Sandstein aus
Schlesischen Steinkoblenwerken; Von Br J. G. H h o-

de, 3:tes und 4stes Heft. Breslau. 182a. fob

186) Physiographiska Sallskapcts Arsberattelse for
ar iBa2. Lund *823 t 8:0,
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Hr Prof. Nilsson har likaledes lemnat en
6'fversigt af Skanska Stenkols- ibrmationen , och
underrattelser ora de i den samma fundna pe-
triflcater. Denna Stenkols-formation ar under-
ordnad Flotz-Sandstensformation. Forf, anmar*
ker, att det knappt gifves nagou bergbildning,
som under de^ sednast forflutna aren blifvit

utomlands med sa mycken omsorg undersokt,
som Stenkols^formationen, Den economiska vinst,
som Stenkols^lagerne lemna, har orsakat, att des-
sa blifvit frSn langre tider tillbaka bearbetade,

hvarigenom denna formation blifvit mer an an-
dra tillganglig for undersokningar, Lagren med
deras petrificater hafva blifvit med noggranhet
bestamda, sardeles af Geologiska Sallskapet i

England ,
a f Grefve Casp. v, Sternberg, och

af Prof, Rhode, *—• Forf. framstaller darefter
olikheten emellan den skSnska Stenkols-bildnin-

gen och de utomlands forekommande, och vid

underrattelserne ora de sidstnamnde har Forf.

hufvudsakli gen foijt Grefve v. Sternberg's
uppgifter. Enligt dessa aro Stenkolen bassin-

bildningar, underordnade Fl6tz-*formationen. De
bassiner, uti hvilka dessa bildningar afsatt sig,

synas hafva varit insjoar eller utvidgningar af

strommar; dessa bassiner ligga darfore ofta uti

rata parallela lineer, stundom flera mil uti en
och samma striickning, likval

pa*
flera stallen

afbrutna. De lorekomma bade inuti Landen och
vid kusterna, och dar detta sednare intraffar,

synes deras tilllomst icke sta" i sammanhang
med nSgot nuvarande haf. Uti de hittills un-
dersokta Stenkols-Bassiner bar man funnit fossi-

la Vaxter, eller vaxt-aftryck, hvilka tyckas ut-

visa ett tropiskt climat, ocii tillhora sott vatten

eller laga och sumpiga stallen af Landet, t. ex.
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Palm-artade Trad, tradlika Ormbunkar (Filices),

Ror-vaxter m. fl.; dessa fossila Vaxler eller vaxt-

aftryck forekomma i storsta mangd i de lager ,

hvilka narmast omgifva Stenkolsflotzarne, sar-

deles uti skifferleran ; af Djur-Rikets alster har

man har endast funnit Sottvattens-Snackor, och

det sparsamt, t. ex* i de Engelska Grufvorne;
Hafvets Natur-alster och verte'brerade Djur la-

rer man har icke hafva funnit. Detta, ar forh&l-

landet med de utlandska Stenkols-bildningarne.— Darefter granskar Forf. den Svenska Stenkols-

bildningen.

Den Kolfyndiga tragten uti Skane ar bela-

gen uti Luggudde Hiirad, i Provincens nord-

vestliga del och dess fullstandigaste uraldriga

bergskedja, som borjar med Kullaberg; utstrack-

ningen pa langden synes vara tamligen pa-
rallel med narnnde uraldriga bergskedja; Sten-

kolen aro hittills blott fundna pa tre stallen:

vid Hoganas, vid Lundom nara 13osarp och vid

Wallakra ; men Forf. formodar, att de forekom-
ma pa flera stallen i samma Harad.

Stenkols-tragten vid Hoganas ar den mast
undersokta och foljagteligen den bast kanda.

Stenkoien atfoijas har af en los, smutsigt gra
eller hvitagtig Sandsten,som afvaxlar med Skif-

ferlera, och den magtigaste samt djupast liggan-
de af de hittills fundna Kolflotzarne hviiar pa
en badd af svartagtig SkifFerlera. Vid Hoganas
ligger denna understa Kolflotz, kallad Fru Bag-
^a*s Kolflotz, pa* 4o till 5o famnars djup un-
der jordytan, med en magtighet af ungefar 4
fot. Ofver denna ligga pa de fiesta stallen tv4
eller tre mindre Kolflotzar, ibland hvilka den

tjockaste, som finnes p& 37 till 33 famnars djup,
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Vanligen holler i fot till i5 turn i magtighet*
qeh kallas Qrefvinnan Ruuth's Kolflotz.

Da man gor en vertical genornskarning
ifran jordytan ned till den djupast liggande Kol*

jQotzen, sa far man pronlen af en mangd. af

plika berglager, ungefarligen i foijande ordniog;
.Qfverst tralFas Mylla och deruncler sandblandad
Lera till nagra famnars djup.. Ifariindcr visar

sig vanligen Sandstens^hallen med talrika, efter

hvarandra foijande variationer ; an ar Sand^
stenen frj fr3n Glimmer och lera, tamligen,
livit, mer eller mindre fin och los; an i\v den

grpfre och roslfargad af jernockra; an lerhaltig
och af stiffrrg textur; an blandad eller adrief

af kol-svarta, och detta sednare merendels i

granskapet af Kolflotzarne ; endast i f& varia-*

tioner finnes nagon kalk ibland bindmedlet,

Emejiaii dessa olika artforandringar afKol-sand*
stenen fim-ias nagra andra lager, Skiver* lera af

tlaagtig eller mork fa'rg tralFas emel Ian Sand-.,

stenen i flera eller farre lager, och emellau

de 2*ne namnde magtigaste Kolflotzarne ligger

vanligen ett lager af lefverbrun Jernmalm (Thon«*

eisenstein), sum forekoramer i Skane pa alia

de stallen , dar Stenkol (ninas, afvei.jom p&
Bornliolm, Likuledes forekommer ock SvafveU
lis ofta , och unUev atskilliga former uti denna

Stenkols-tragt.
Kolflotzarne visa afven olika lager, uti

hvilka Stenkolen hafva olika godhet. Ofver den
vindersta och magtigaste eller Fru Bagge's kol-*

flolz _> ntgores tahet af en tamligen hard»

Jivit Sandsteu, med rancler af kol-svarta, Dar-

under tralFas de basta Kolen, hvilka bar kallas

prima sort-, ibland finnes emellan dessa Kol

ochtak.et; eU tunnt lager z£ FZ£s% Under uamn*
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de Kol fin ues a'fven denna sa kallade Flis, som
ar en bitumineus hrand-skiffer med streck och

jlaekar af verkliga Kol. Under denna ligger ett

lager af Svart-skif/er eller Svart-hall, som ar

en mager brand-skiffer med fa eller inga glansande
streck af Kol. Denna brand-skiffer eller sa kal-

lade svart-skiffer afvaxlar med lager af skiffer-

fcolj, af hvilka det understa, som kallas botten*

kol* hvilar pa ett lager af svartagtig skiffer-le*

rcij som ager 5 till 6 fots magtighet. Endast

\ili deyi Brand-skiffer eller sa kallade SvarUskif-

for , som ^S^^ emellan Skiffer-kolen i den dju-

past liggaqde Kolflotzen, bar Forf, funnit Petri-

licater oiler aftryck af fossila organiska alster,

namligeu af Vaxt-Riket : Tdng-arter (Fuci), och

af Djur-Riket: Hinder af en Hujfiskj ett frag-
ment af en skalvinge tillborig ett vatten-Insect >

samt ett aftryck, som anses for en Zoophjt;
alia dessa fossila lemningar hafva saledes tillhort

Ijafs-alster.

Forf. tror, att de organiska Hafs-alstrens

liige i den svarsta Ski/fern, som fmnes emellan

sjelfva Kolen, utvisar, att bade Kolflotzen och
SkifFern afsatt sig pa botten af ett Haf ; men
Forf. anser, att man daraf ej

bor draga den
slutsats, att samma Sund, som nufinnesi grann-
skapet af lagret, fordom afsatt dem, emedan
man funnit Petrifieater af Landt-Vaxter samt

Insjo-Vaxter i de ofversta af de Sandstens-lager,
Jivilka betacka koltragten, och hvilka alltsa aro

yngrc an Kolflotzarne, men aldre an narvaran-
de organiska World, och som likval ga djupare
jied an Jlafsvytan, Pessa Petrifiqater, som liar

forekomma bredvid namnde Sund, aro forkola*

de, och hafva tillhort Vaxter fran sumpiga trag-
ter oqhfran sott vatten, t. GX*OphiQglosser f Q<;h



554

Saf-arter i Sand-stenen vid Rau, och i denna
Sand-sten forekomma inga Hafs-producter. Fdrf.

drager haraf blott den slutsats, att Hafvet at-

skilliga ganger lemnat och ater intagit samma
plats,

Forf. anforer vidare, att vid Bosarp atfol-

jas Kolen af samma berg-arter som vid Hoganas.
Uti Sand-stenen nara Kolflotzen har man darsta-

des funnit en till ett slags Stenkol forvandlad

Fiskj som Forf. anser nara beslagtad med La-
brus; altsa har man uti de Skanska Stenkols-

tragterna nu funnit ett petrificeradt vertebre-

radt djur; uti de utlandska har man annu
ej

anmarKt nagot sadant. Uti Jern-stenen har man
funnit fragmenter af Snack-skal, men ej kunnat

iitrona, om de tillhort farskt eller salt vatten.

Uti denna grufva har man darjemte traffat platt-

tryckta och till Brunkol ofvergangna Trad-stam-

tnar, uti hvilka man funnit tydliga Safringar,
som utvisa, att Tradet hort till de Dicotyledo-
niska Vaxterna, saint, afvensom vid Hoganas,
mineraliserade Tradkol. Vid Bosarps grufva ar

arbetet med Stenkols-brytning redan for lange
sedan nedlagdt, emedan det icke lonat arbets-

kostnaden. Ifran Wallakra, dar det 3:dje kan-

da Stenkols-lagret finnes, har Forf.
ej

sett na-

gra petrificater. Det ar blott vid Hoganas, som

Stenkols-brytning nu sker.

Forf. anmarker, att om man jemnfor de

Skanska Stenkols-bildningarne med de Utlandska,

sa synes det tydligt, att de tillkommit pa oii-

ka tider, och under olika forhallanden. De
fossila Hafs-alster, hvilka forekomma uti de

forra, aro hittills icke fundna uti de sednare;

de uti Svenska Stenkols-bildningarne fundne

vertebrcrade Djur och tva- hjertbladiga- Vaiter
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synas vittna ora en mycket sednare tillkomst.

Att bestamma deras relativa alder anser Forf.

vara svart, men tror, att man ej
torde mycket

misstaga sig, ora man raknar dem bland de

sidsta lankarne af Flotz-formationen, och satter

deras bildnings-period nara vid kritformatio-

nens l8
7).

De fiesta Geologer anse, att Stenkolen aro

af vegetabiliskt ursprung, men Vaxterne, hvilka

bildat Stenkolen, bafva vid Jordens revolutioner

blifvit forstoide. Man bar ansett, att Stenko-

len bestu af ett jordhartz mer eller mindre
blandadt med kol, som man tror bafva tillhort

en fdrgangen Tradart,

Hr Prof, Agardh bar uli en sarskild af-

bandling narmare bestamt de Vaxt-aftryck, hvil-

ka blifvit fundne uti Hdganas- Stenkols-grufva ;

Forf. framstaller artmarken for dem, hvilka kun-
nat bestammas, samt anser, att de bafva till-

bort sadane arter, hvilka nu mera icke finnas

i den lefvande Naturen. De aro: i. Sargassum
septentrionale , 2. Caulerpa septentrionalis och
3. dmphibolis septentrionalis ; dessa Sro altsa\

1:0 Hafs-vaxter, 2:0 af ett tropiskt ursprung,
och alia 3 af Slagten, hvilka numera icke fin-

nas uti Nordens vatten. Forf. tror, att den

Zoophjtj af hvilken man uti grufvan funnit af-

tryck, kan anses bafva tillhdrt Slagtet Corallina
Linn. . Afhandlingen atfoljes af ritningar dfver
de omtalde aftrycken

l88
).

1 8 7) Kongl. Vet. Acad. HandJ, for Ar 1823 p. 96-106.
Physiographisfca Sallskapets Arsberattelse for Ar
1822 p. 65— 70.

us) Kongl. Vet. Acad. Handl. for Ar i8a3. p. 107-
iii. Tab. II, — Physiogr. SaJUk. Arsberattelse p.

70 & 71.
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Atskilliga smarre afhandlingar, upplysande
Fornverldens vegetation, aro afven under aret

ntgifna
l8
9).

Under det forflutna Aret liar Hr Prof.
Adam Afzelius utgifvit ett .for Vetenskapens
Historia ganska vigtigt och larorikt arbete, naml.
von. Ljinne's egenhandiga Anteckningar om sin

lefnad, om Vetenskapens forkofran och oden
under hans tid, om d£n nytta, hvilken hans
arbeten utrattat till Vetenskapens bildning och
fortkomst. Hr Prof. Afzelius bar forokat Ar-
betets varde genom den mangd af upplysnin-
gar och underrattelser, hvilka Han bifogat det-

samma.

Utgifvaren lemnar uti Foretalet underrattel-

ser om de egenhandiga Biographier, hvilka An-
nas af Li line , naml. 1:0 Vita Caroli Linnaei,

inford uti bans arbete Orbis Eruditi Judicium
de Caroli Linnaei M. D. Scriptis.

-— Henna bio-

graphie slutar med ar 1739. 2:0 Historia vitas

meae., tryckt i Linne's jorde Bref till Ha Her,
uti dess Epistolarum ab Eruditis Viris ad Alb.
Hallerum scriptarum Pars i:raa; denna bio-

f
rapine borjar med 1780 och slutar med 1739.
:o Vita Caroli Linnaei, en hand-skrift, som upp-

tager Biographien till ar i75i och som ages af

Linne's Dottrar; af delta M:ss finnes utdraguti
narvarande arbete. 4:o Vita Caroli Linnaei, 6f-

versatt pa Engelska af DrMato n och inford uti

A General View of the writings of Linnaeus.

By Rich. Pulteney M. D. the 2:d Edition &:c.

*8s>) Transact, of the Roy. Soc. of Edinb. Vol. DC
Edinburgh. i8a3. 4*°*
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hy Dr W. G. Ma ton; to which is annexed the

Diary of Linnaeus, written by himself and now
translated into English &:c. London i8o5. /j:o*

Denna biographic hade Li line* gifvit at Biskop
M e n nande r i Abo, sedermera Erkebiskop i Up*
sala j,

och dess Son Ofver- Intendenten F r e d e 11-

heim hade lemnat den till utgifning at en En-

gclsk Handlande R. Gordon, elter hvars do4
den koptes af Dr Ma ton. Den innehaller

T/i nne's lefnadshistoria till in pa ar 1769. 5:o

Ett exemplar af Li line's Lefvernesbes^rifning,
skrifven af Prof Ad. Murray, och for luirva-

rande tillhorigt en dess Son; denna biographic
liknar mast deli, som Dr Ma ton utqifvit; den

gar till slutet af ar.1771, och ar af Prof. Afze-'

lius begagnad till upplysningar for niirvarande

arBete: 6:0. Ett exemplar af Lefvernesbeskrif-

ning ofver Linnasus, af Iionom sjeif till stor-

sta delen. skrifven; den fanns uti Stcrblnjset

efter bans Son, och tlef ofverlemnad till

tJpsala-Bibliothek af Prof. Acre!, som ordnat

de losa papper, af hvilka den var sammansatt*
Denna Lefvernesbeskrifning slutar vid hosteti4eil

1776.
— Utgifvaren har indelat Arbetet utt>3:ne

Afdelningar elier Stycken. i:a Stycket innehSl-

ler den utforiiga och fullstandiga af Li line)

egenhandigt skrifna Biographic, som ibrvaras

pa Upsala-Bibliothek. ardra Stycket innefattar ut-

drag utur sarskilda Linne's egenhandiga Ma-

nuscripter, samt 18 af honom skrifna bref; de
flesta liar forekommande afhandluigar hafva hit-

tills icke varit tryckte; ibland dessa finnas be-

skrifningar ofver natur-alster, mast frah Djur-«
Biket, och af dem mShancla flera hittills obe-
skrifne. 3:dje Stycket meddelar tilliigg, rattelsei*

och upplysningar till de foregaende Styckena;



553

6 Tabeller 5tfolja detta Arbete: Tab. I visar ett

fac simile (i Stentryck) af Linne's hand; namk
ett bref till Archiater Back. Tab. II. Gravu-

rer af Linne's vapen saint
l\ af de sigiller,

hvilka ban nyttjat., oeb dessa, jemte de dfriga

Tabellerna, graverade i koppar. Tab. III. Gra-

yurer af de minnespenningar, hvilka blifvit slag*-

ne till bans aminnelse. Tab* IV. En utsigt af

Comministers-bostallet Rashult i Smaland, dar

Linne' foddes. Tab. V. En utsigt afHammar-

by, den Landtegendom vid Upsala, dar Lin-
ne vistades om Somrurne. Tab* VI. En gra-
vure af den Minnes-v&rd , sora Linne's Van-
ner och Larjungar lato uppresa &r 1798 utiUp-
sala-Dom-kyrka.

J

99).

Under det forflutna Aret liar Vetenskapen
forlorat foljande ibland sina Idkare:

Senatorn Albrecht von Haller dog i

Bern d. 1 Mars 1823, 65 ar. Han var yngste
Sonen af den namnkunnige Polyhistorn Albert
von Haller.

ij>p) Egenhandiga Anteckningar af Carl Linnaeus
ora sig sjelf, med anmarkningar och tillagg. Upsala
1823. 4=o-

jfnmarlining Vid de uti Arbetet uppraknade
tryckta bref fran Linne kan tillaggas: 4 Dref till

Jacquin d. a«, inforde uti Raymann's Rede zur

Gedachtnissfeyer des Herrn N. J. Freyh. v. Jac-

quin Wien 1818. 4'.o p. 25-27.
Det uti Arbetet p. 195 inforde bref fran Linne'

till Prosten Hollste'n ar forut tryckt uti Dr Nae-

7. e' n's Aminnelse-Tal 6'fver Pros ten H o 1 1 s t e n , hai-

let i Kongl. Vet. Acad., och tryckt 1793. 8;o.

Uti en for nagra Ar tillbaka i Skara utgifven

Tidning finnes afven ett bref infordt fran Linne"
till Gapit. Ekeberg; det ar ett tacksagelse-bref i

anledning af Thebuskens ofverforande till Sverigr.
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Botanices Professorn i Kiel Dr Fredr.
Weber, fodd darstades d. 3 Aug. 1781, dog
d. 21 Mars 1823.

Grefve Franz von Waldstein dog p&
sitt gods Oberleitensdorff i Bohmen d. 22

Maji 1823.

Provincial-Medicus i Saarijarvi District i

Finland, Med. Doct. Lars Joh. Prytz, fodd

1789, dog i Abo d. 23 Junii 1823.

Portugisiska Envoye'en Correa de Serra

dog i Lisabon d. 10 Oct. 1823.

Pastorn i Parum i Mechienburg-Schwerin,
J. C. L. Wredow, fodd i Giistrow d. 10 Nov.
1 773, dog i Parum d. 11 Aug. 1823.

Kejserl. Osterrikiska R&det och Maltheser
Riddaren Paul v. Cobres dog p& sitt gods
Goggingen vid Augsburg d. 23 Dec. 1823, 76 §lv.

Ofver-Falt-Lakaren och Riddaren af Kongl.
Wasa.Orden, Chir. Mag. Lars Hollberg dog
uti Gotheborg d. 23 April 18 23, 55 a"r.

Inspecteur des forets Louis Thomas,
fodd uti Bex Canton Vaude i Schweitz, dog i

Neapel d. 9 Jan. 1823, 39 &r.
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JLndustriens och naringars uppkomst och

befordraii ar nu m.era ett gemensamt syfte*

mal for Europas folk och styrelser. Hem*

lighetskrameri, skratvang och hinder for

fria kra iters bruk fdrsvinna mer och mer»

Technologien vjnner dagligen i varde och

utsprider ofv.erallt inflytelsen af vetenska-

pernas ljus ofver konster och naringat*
Hos alia bildade Nationer bar mail sokfc

att gora framstegen i denna vag bekanta.

I Frankrike liar, redan sedan langre tid

tillbaka, ett sarskildt sallskap bildat sig

under naran af Societe d'encouragement

pour rindustrie nationale, hvars mSnadt-

ligen utkommande Bulletin tillkannagifver
industriens utmarktare framsteg i delta

land. I England liar Repertory of Arts

and Manufactures i mSnga ar gifvit all-

manheten underrattelse om alia privilegie-
rade industrieforetag, och sedan 1820 ars

borjan bar The London Journal of Arts

and Sciences blifvit dess medtaflare 1 sam>
ma vag ; vidare har man Gill's technical

Repository, som oftast ar rik p& goda
och anvandbara underrattelser. I Tysk-
land samlas och publiceras naringsflitens

framsteg i Prechti/s Jahrbucher des po-

lytechnischen Instituts in Wien, Kunst
und Gewerb-Blatt des polytechnischen

"Vereins im Koiiigreiche, Bayern m. fh och

framfor andra, uti Dingler's polytechni-
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scbes Journal, ntgifven i Stuttgart— Det
skulle s5led.es vara en latt moda att sam-
la frugten af niistan hela Europas bemo-
danden i detta amne, om det vore lika

latt att skilja det fullt palitliga fran det

osakra, och om man alltid kunde med
visshet urskilja hvad deruti for vara na-

ringar ar anvandbarast. Ehuru urvalet

af det basta ej
ar utan svarighet , skall

jag dock soka att beskrifva de nyare fram-

steg i tecbnisk vag, som , i synnerhet un-
der det sitt forflutna aret, blifvit bekan-
ta och synas mest fortjena att

-

a11manna-
re kannas.

jngma- I forsta rummet skall jag omtala det
«hmer.

f#rgncirade skick f som Americanen Per-
kins sokt gifva at angmachinen, dels

emedan ingen af de nastan orakneliga for-

andringar uti Sngmachinens eller dess

delars construction, hvilka i sednare tider

jblifvit foreslagna, viickt ett sk stort och

allmant uppseende, dels emedan det ver-

keligen synes astadkomma en stor och vig.

tig revolution uti detta for naringarna

dyrbara instrument °). Perkins macbin

bar, i stallet for den vanliga angpannan,
ett i bada andar tillslutit cylindriskt kail,

bvilket ban kallar Generator. Det ar

gjordt af Kanonmetall af omkring 3 turns

tjocklek i godset och inrymmer ungefar
12 Sv. kannor. Det star i uppratt stall-

ning i en cylindrisk ugn, der det rundt-

omkring ar omgifvet af elden, hvilken

*) The Edinburgh Philosophical Journal JuU
1823 och Oct. 1823. — Gilberts Annalen
i8a3 St. 10 och 12.
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forstarkes genom en dubbel blasbaig, som
machinen sjelf

satter i rorelse; harigenom.
underhalles en bestandig hetta af 2o5°

till 2^2° Cels;— Medelst en tryckpump,
hvilken machinen drifver och som verkar

med en kraft som ofverstiger 35 atmos-

phasrers tryckning, inprassas uti Genera-

torn en viss portion vatten, hvarigenom
lika mycket af det upphettade vattnet i

Generatorn tvingas alt oppna en ventil,

som ar lastad med 35 atmosphasrers vigl,

och utga i ett ror> der det genast for-

yandlas i anga af en ganska stor expan-
sionskraft och af circa 2 32° hetta. Ge-
nom roret ledes angan till en horizon telt

liggande angcylinder for att siitta pisto-
neii i rorelse ; denna gor 200 slag i mi-

nuten och drifver omkring ett svanghjul.
Sedan pistonen gjort ett slag fram eller

tillbaka, oppnar sig en ventil, och den
anvanda angan gar genom ett rdr till

condensatorn, der den condenseras till

vatten af ungefar 160 temperatur och

ioljaktligen under en tryckning af 5 at-

mosphaerers vigt. Genom den forut nam-
da tryckpumpen utpumpas vatten utur

condensatorn och inprassas i generatorn,
och pa detta satt koinmer vattnet att be-

standigt circulera igenom machinen.
Om tryckpumpen verkar for starkt,

eller om hettan for mycket okas , kan
for mycket vatten inkomma i generatorn,
och foljaktligen pressionen inom den-
samma okas. I denna handelse utgar
vattnet utur generatorn genom ett rdr,

som iuuti har en ventil, lastad med 3j

org*?.*,
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atmosphasrers vigt, som ledes in i con-
densatorn, — For att bibeballa vattnet i

condensatorn under en tryckning som
cj

6'fverstiger 5 atmospbeerers, bar conden-
satorn omkring sig ett tillslutet rum, ge-
nom hvilket luften Fran blasbalgen ledes

innan den kommer till elden omkring ge-
nerators Men som, detta oaktadt, pr.es-
sionen inom condensatorn mojligtvis kun*
de blifva okad , har denne ett ror som
inutj ar forsedt med en ventil, lastad

med 5 atmospbaerers vigt; detta ror gar
till en reservoir, som innehaller kallt vat-

ten. Okas nu pressionen ofver 5 atmos-

pbaerer, sa oppnar sig nyssnamde ventil,
och kallt vatten infores uti condensatorn
ifran reservoiren,

Oaktadt macbinen verkar gcnom £n-

ga af en utoraordentligt bog pression, ar,

den iikval ej utsatt for nagon farlig ex-

plosion, utan ar i detta afseende sakrare

an andra angmachiner, emedan den all-

tid p& en g&ng producerar endast sa myc~
ket Snga, som behofves for att drifva pi-
stonen fram eller tillbaka, ocb derjemte
&ngan iugeijstades tryckes emot nSgon
stor j^ta. For att Iikval forekomma all

niojlig fara, gifver Perkins det ror, bvar-

igenom dngan fores fr3n generatorn, eller

uti hvilket angan egeutligen bildas, den

styrka, att det tal inifran en tryckning
af 4000 skalpund pa hvar qvadrattum
utan att brista, da det Iikval endast bar

att utharda en tryckning af 5oo skalpund
pa qvadrattummen. Dessutom ar genera-
torn forsedd med ett sakerhets ror, h vil-

li
•
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ket.har en koppartrumma , sonx brister.

vid en tryckning af iooo skalpund p£

qvadrattumen. Perkins har flera ganger
med flit okat elden sa att denna trumma
brast; hon sonderslets da ungefar sasom

ett stycke papper, utan att tillfoga de

kringstaende personerna eller apparaten
den ringaste skada. Sakerhetsroret slutar

sig uti en Indicator, hvars visare ger
tillkanna den tryckning med hvilken ma-
chinen arbetar. — Den har beskrifna ma-
chinen har, enligt Perkin's uppgift 10

hastars kraft. Den intager ej
storre rum

an af 8 fots langd och 6 fots bredd.

Perkins anser den tillracklig att astad-

komma 3o hastars kraft j om blott cylin-
dern och pistonen goras storre. Nar ma-
chinen arbetar med hela sin kraft, atgar
dertiJl pa dagen ej

mer an 2 bushel stenkob

Perkins bar applicerat sin uppfin-

ning till vanliga angmachinen, utan att

ifran dessa borttaga mera an ugnen. Han
siitter i dennes stalle en generator, sora

ar sammansatt af flera horizontelt liggan-
de och med hvarandra sammanfogade ror

af kanonmetall , och som star i forening
med den vanliga angpannan. Generator!!

fylles med vatten och upphettas pa van-

ligt satt, hvarefter vatten inprassas ge-
nom tryckpump. Harigenom utdrifves

utur generatorn en portion af det starkt

upphettade vattnet, som genast forvand-

las i anga, och inkommer i Angpannan,
som ar till halften fylld med vatten och
ar omgifven af kolstybbe for att med
mindre latthet afkylas. Derigenom att
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ajiga af h8g pression bestandigt mstro"tn-

mar i angpannan, upphettas vattnet der«*

uti, ooh anga af en mindre pressiou bil-

das i tillracklig qvantitet for att satta en
macbin af

vanl'ig construction i verk-

sambet* Genom detta satfc afet uppbetta
yattnet i angpannan, sparas en ganska be-

tydlig del brannmateriaf.

PrivKms uppfinnning ar i flera afse-

enden ganska markvardig. Man maste
forvauas ofver den pernorda spanning, sorn

machinen inifran uthardar genom det si\

iSngt ofver kokpunklen uppbettade vatt-

net, som bestandigt tvingas att balla sig
i ftytande form. Genera torn bar derfore

icke kunnat gdras af tackjem., emedan
vattnet, genom den kraft; hvarmed det

halles inneshitet, pnissas tvartigenom jer-
net, Oaktadt detta bar man anda

ej
att

iefara explosion, som atskilliga ganger
intra flat bos angmacbiner af en vida ntttxr

dre bog tryckning. Den betydliga minsk-

ning af utrymme som denna macbin til-

l&ter, i forenmg med den storsta kra£-

tighet Qch en stor besparing af briinn-

material, g.er den ett utmiirkt foretrade

framfbr andra,. oeh lofvar att gora den
till det verfesammaste ocb i manga fail*

fordelaktigaste medel att frambringa en

bog grad af mecbauisk kraft. Det ar an-

xiu icke bekant buruvida denna macbin
redan blifvit anvand till nagot bestamdt

andamal , men man forutser att den for

flera behof i synnerbet i angbatsfarten
shall infora nya forbattringar och foran-

dringar, som mojligen kunna la ett stort
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inflytande afven pa" krigsskepps construe-

lion och an vandande.

Angmachmeiis hegagnande till batfart

5r nu mera allmant kandfc, afverisom det

iiv bekant att angbatsfartens inforande hos

oss skett ganska tidigt och med utmarkt

framgang af Herr Mechanicus Owen ; hos

hvilken de Svenska naringarna for det

narvarande sakert st& i storre forbindelse

iin hos nagon annan enskild man. Herb
Owen har, pa ett af sina aiigfartyg, Jo-

szphina, infdrt en e^Qii forandring i ang-
machinens construction, hvarigenom ma-
chineviet v;iger mindre, intager ett min-
dre rum och gor mindre vald pa* farty-

get. Denna forandring bestar fornarali-

gast deruti, att machinen, i stallet for

den vanliga angcylindern , har en qvadrant
eller go grader sector af en lag cylinder,
inuli hvilken en jernskifva, som tjenar T
staltet for piston, sattes i en pendelfor-
mig rorelse genom angans omvexlande
verkan pa bada sidor. Herr Owen har
afven foreslagit att, pa angfartyg anbrin-

ga condensatorn under fartyget for att

afkylas afvattnet hvari fartyget gar, hvar-

igenom tillika vinnes den fordelen, att

man pA hafvet undviker att nyttja salt

vatten uti machinen. Detta forslag ar

Iikval annu icke verkstaldt.

"VYoisard *) har uppfunnit en raa-^
fi«w

chin^ genom hvilken Atmosphasrens tern- r^ur*

*) Dtnglers Polyleclin. Journal. Band i3. p.
125. — Me'moires de la Societe de Metz uti

Repertory of Arts , Manufactures and Agri-
culture. jN:o 260, Jan, 1824. sid 11 3.
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farSn- peraturforandring kan anva'ndas till att

f"v̂ as tad komnia en mechanisk kraft. Machi-
shom nen bestar af 2 lufttata karl y som genomm
nis

h
k" e^ perpendiculart ror sta i forening mod

Iraft. hvarandra,, Det nedre karlet star i vat-

ten. Det ofre, till hvilket solstralarna

hafva fritt till trade, innesluter en ballon

af ett bojligt amne, uti hvilken man in-

fort luft och nagot litet af en ganska
flygtig vatska, t. ex. JEtev. — Da atmos-

phaerens temperatur minskas, drager bal-

lonen sig tillsamman, den omgifVande
luften fortunnas och vatten insuges i det

nedre karlet genom en med ventil forsedd

oppning. Da tvertom atmosphaerens tem-

peratur tilltager, utvidgas ballonen och

det ofverflodiga vattnet utprassas utur ma-
chinen. — Da man anvander aether, och

alia machi uens delar aro i behorigt for-

hallande till hvarandra, kan, enligt Woi-
sards berakning, machinen hoja sa manga
ganger 5oo Litres (19104$ Sv. cub. dec.

turn.) vatten en Metre (ungef. 33? Sv. dec.

turn) hogt, som det ofre karlet innehal-

ler cubik-Metres, s^ ofta temperaturen
stiger fran i5° till 35° Gels.

Kunde upphettad luft anvandas i stal-

let for vattenSnga i angmachiner, sk skul-

le , med en gifven qvantitet brannmateri-

al, minst tre ganger sa stor effect erhal-

las som af vatten&nga. Annu bar ingen

pa denna princip grundad machin blif-

vit i stort utford och anvlind; men det

ar att formoda, att den betydliga fordel

som man kan hoppas haraf; skall fram-

kalla flera forsok i detta afseeude an dem
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som blifvit gjorda, och att det slutligen
skall lyekas den mechaniska skarpsinnig-
hclen att ofvervinna de dervid motande

svarigheter. De i denna viig verkstallda

forsok aro foljande: Ar 1806 forfardigade
Broderna Niepce i Paris en liten machin,
som sattes i rorelse med upphettad luft.

Den kallades af dess uppfinnare Pyreolo-

phore. Den bestod af ett stark t ofverallt

val tillslutet karl eller recipient, som stod

i forening med en cylinder forsedd med
en piston. Genom en med ventil forsedd

oppning inblastes i recipienten , medelst
en dertill inrattad blasbalg, brinnande

Lycopodii-mjol, hvaraf luften deri upp-
hettades och utvidgades samt satte cy-
linderns piston i rorelse. Pistonens ater-

forande i sitt forra lage, det brannbara

nijolets antandning och inblasning i re-

cipienten, samt de till machinen horande
ventilers tillslutning forra ttade machinen

sjelf. For att bestandigt forse recipien-
ten med frisk atmosphasrisk luft, hade re-

cipienten en Ids botten eller skiljevagg,
som rdrde sig fran den ena andan till

den andra, och derigenom utdref den af

Lycopodii-mjolets forbranning forskamda
luften genom flera med klaflar eller ven-
tiler forsedda oppningar, under det att

frisk luft inrusade fran den motsatta an-
dan. Denna machins rorelser voro star-

ka och haftiga och behofde ganska sma

qvantiteter af brannmaterialet. Inga nog-
grauna undersokningar ofver storleken af

dess verkan blefvo anstailda. -—. Ar l8og
uppfann Cagniard Latour en machin , som
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afvenledes sattes i vcrksamhet genom upp-
\armd luft. Dess mechanism grundade
sig derpa, att da kail luit gar igenom
Varmt vatten och uppvarmes deraf samt

foljaktligen expanderas, stiger den upp
genom vattnet med en stdrre kraft an
som fordras for att bringa samma luft,

da* den ar kail under en lika hog vatten-

pelare. Maehinen bestod af tvenne kiirl,

af hvilka det ena inneholl kalt och det
andra hett vatten. I det kalla vattnet

var en Archimedisk skruf eller spiral-

pump sa stalld, att dess 6'fre oppning
kom , under pumpens kringvridning, 6m-
som ofver dmsom under vattnet. Genom
denna pump nedfordes nu luft till bott-

nen af det karlet som inneholl kallt vat-

ten, och lcddes derifrSn, genom ett ror,
till bottnen af det med hett vatten fyll-
da karlet. liar blef luften genom den

hogre temperaturen utvidgad, och satte,

under det att den uppsteg, ett i det beta

vattnet vertical t staende hjul i rorelse.

Genom en forening med detta hjul kring-
drefs afven spiralpumpen. Dd eifecten af

denna machin ar proportionel mot luf-

tens utvidgning i det varma vattnet, ar

det latt att inse, att machinens dimensio-

ner bora vara ganska stora om den skall

gora nagon betydlig verkan. — Montgol-
fier och Dayme i England erhollo ar 1816

patent pa en machin, uti hvilken luften

tipphettades ofver en koleld i ett tillslu-

tet starkt karl. Brannmaterialet infordes

medelst en piston, som rorde sig lufttatt

i en cylinder, och genom en dylik inratt-
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ning bortskaffades askan utur machines
Denna niachin var val sinnrikt inrattad,

men mycket complicerad och svar att i

stort utfora och halla i gang *}.

Bland de uppfinningar hvarmed Bok-CHMcH's

tryckerikonsten i sednare tider blifvit rik-
try

°

ck

'

e_

tad, ar en af Church i England uppfun- rie ap-,

nen apparat markvardigast ***). De un- Parat *

derrattelser, sora i utlanska journaler
harom blifvit meddelade, gransa nastaii

till det otroliga; likval bar Church redan

lange i Birmingham varit sysselsa tt med
inriittandet af sina verkstader , som tro-

ligen nu aro iiara fardiga. Denna appa-
rat bestir af tre delar , nemligen en stil-

gjutningsapparat, en satt-machin och sjelf-
va tryckprassen.

—
Stilgjutnings appara-

ten bar ett karl, som innehaller den smaU
ta metallen, hvilken genom Here oppnin-
gar prassas in uti den frammanfore st&-

ende formen
,
hviiken ar sa sammaiisaU*

att den kan slappa stilarna sa snart de aro

gjutna. Stilarna blifva da nedforda i en un*
der formenstaende lada, uti hvilken dekom-
ma i den ordning och det lage, som aro ndd-

vandiga for deras uppstalining i saU-ma-r
chinen. Allt detta astadkomraes genom
ett hjul, som pa sin yttre och inre peri-
feri liar flera upphojningar, bvilka, da,

') Prechtl's Jahrbucher. I Band. p. n&f.

'*)
The London Journ. of Arts and Sciences,,

Oct. 1822. s. 199, JXov. 1823 s. 225. och
Dec. 1823. s. 281.

Dinglers Polytechn. Journ. B. i3» s. 17*

Bulletin uiiiyersel des Sciences et de Mn-
dustrie, Jan. 1825, Xechnoh s. 35.
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hjidet kringvandes, satta de till machi-
nen horande hafstanger i rorelse. Se-
dan stilarne hlifvit samlade uti sina siir.

skilta sma lador eller afdelningar, sa alt

hvar och en af dessa innehailer en be-

tydlig miingd af ditborande bokstafver,
blifva de stallda i den 6ft e delen af Satl-
machinen. Denna ar forsedd med tan-

genter, likasom pa ett klaver- Da mWh
af ddssa nedtryckes, flyttas en motsva-
rande stil eller bokstaf ulur sin afdelning
och tillika sattes ett urverk i rorelse,

hvilket, genom en dermed forenad me-
chanism, inforer stilarna uti en ranna,
som tjenar i stallet for den vid sattnin-

gen brukliga vinkeihaken. Sedan stilarna

hlifvit i denna ranna samlade till ord
och meningar, kunna de uttagas och sam-
manstallas i rader och sidor — Tryek-
prassen., hvars construction bar icke kari

beskrifvas, ar sa inrattad, att den sjelf

palagger svartan och aftager de tryckta
arken samt lagger dem p3 hvarandra i

en hog, i man som de tryckas. Detupp-
gifves, att med denna prass omkring \o
ark kunna tryckas i minuten. Sedan ett

tillrackligt antal aftryck erhallits, blifva

stilarna, pa ofvannamde satt, omgjutna
och fordelade.

Dessutom hafva, under dessa sednare
Sren flera andra forbattringar i Boktryc-
kerikonsten hlifvit inforda, sasom Par-
kins °J i^raltning for trycksvartans p&-

*) Dinglers Polytechn. Journ, II Band. s. 172,
The London Journ. of Arts and Sciences,
Mars 1823, s. X23,
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laggande och fordelning medelst en ela-

stisk vals; Applegath's *) forbattring

p& tryckprassar, hvarigenom hade svar-

tans palaggande
fordrar mindre tid, och

prassen fortare hlir forsedd nied papper.
Hope's •**) forbattrade tryckprass: Du-

rand's ***) tryckprass med cylinder, hvil-

lens fordelar best& deruti, att den sattes

i rorelse af en enda arhetare , med he-

tydligt mindre anvandande af kraft an

vanligt; att den sjelf ganska jemt paUig-

ger svartanj att den ar lika tjenlig for

tryckning af hvad format som heist, och

gifver p& en viss tid dubbelt sa* manga
aftryck som en vanlig prass ; att kraften ,

hvanned tryckningen sker, kan regleras
efter hehag och hlir oforiindrad; att satt-

ningeii och stilarnas arrangement hlir

sSsom vanligt, ocli slutligen, att machi-
11en sallan hehofver reparation, hvilken

derjemte hlir foga kostsam.

En bland de sednare Srens interes- Sidero-

santaste uppfinningar ar den afAmerikaner- S™?1"*'

ne Perkins , Fairman och Heath i England
nppfundna Siderographie J), eller konst

*) The London Journ. of Arts and Sciences,
Aug. 1822. s. 57, Dinglers Polyt. Journ.

g Band. s. i85.

**) The Lond. Journ. of Arts and Sciences
3V:o 32, s. 72. Dinglers Polyt. Journ* 12

B. s. 321.

***) Bulletin de la Societe' de l'encoura^ement
pour l'lndustruie national** 1822 s. 36, 143
och 383. Dinglers Polyt. Journ. II B. s. 1.

+)'
The London Journ. of Arts and Sciences

JS
T

:o 3* s. 16 1, N:o 4- s. 256 och N:o 6. s.

447* Dinglers Polyteclw* Journ, 7 B. s.
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alt forfardiga graverade stalplatar> for all

medelst dessa of'verflytta samma gravur
pa ett huru stort antal som heist platar
af koppar eller stal. Oaktadt denna
konst, pk hvilken uppfinnarne redan for

fyra ar sedan erhollo patent, icke tillhor

det sist forflutna arets uppfinningar, torde

den ilikval hos oss annu icke vara allmant

kand, hvarfore jag ansett den bora inta-

ga ett rum i denna Berattelse.

De platar pa hvilka gravuren skall

ske, forfardigas bast af gjutstal. For att

med latthet kunna graveras, maste deras

yta forvandias till rajukt jern, hvilket

astadkommes pa foljande satt: Platen in-

Laddas i ren jernfilspan uti en . dosa eller

lada af tackjern, hvilkens vaggar hafva g
till 10 liniers tjocklek; hvarefter ett lika

tjockt lock pakittas, och den pa detta

satt inlagda platen utsattes for hvitglod-

ningshetta i fyra timmar, Dosan far se-

dan ganska Mngsamt kallna, och omgif-
ves, 6 till 7 turn tjockt, med fin aska, for

att utestanga luftens tilltrade. Platens

ytor bora pa alia stallen likfcrmigt for^

vandlas i mjukt jern > emedan den annars

vid sedermera skeende hardning, latt sl&r

sig eller sprieker* Man har funnit det

vara sakrast att upphetta pl&ten i verti*

cal stallning. Om platen skall erhaila ea

mycket fin gravure, far den i jern for*

vandlade ytan ej
hafva mer an tre ganger

gravurens djuplek; for mindre fina teck-

ningar

48o. — Prechtis Jahrbiichtr 3 % s. 418
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ningar ar den mjuka jtans diup likgiltigt*

Sedan platen, genom nu beskrifna be-

haiidling, fatt en mjuk yta, graveras den

pa vanligt vis; men for att kunna anvan-

das sasom sedermera skail beskrifvas, raa-

ste den graverade ytan ater forvandlas

till stal. Till delta andamal branner man
en tillriicklig qvantitet lader i ett tillslu-

tet karl, till dess det blifvit fnllkomligt

forkoladt, hvarefter det erhallna kolet fin-

rifves och siktas. Den graverade platen

onigifves, minst i turn tjockt, med delta

kolpulfver uti en sadan tackjernsdosa som
forut ar omtalad, och uppbettas smanin-

gom till nagot mer an rodglodgningshet-
ta. I denna temperatur halles platen en

viss tid , som bestammes af platens tjock-
lek. For en plat af | turns tjocklek ar

3 timmars glodgning tillracklig; ett \\
turns tjockt stal behofver glodgas i 5 tim-

mar. Efter tillracklig glodgning oppnas
dosan, platen ullages och doppas genast
i vatten for att hai'das* Harvid bar er-

farenheten liirt, att stalet vkla mindre
Jatt slar sig om del i vertical-riktning

yd. a. efter langden) neddoppas i vattnet.

Man far
ej

lata stalet kallna i vattnet r

cmedait det da nastan all tid sprieker,
utan man bor upptaga det innan det

blifvit fullkomligt afkjldt, hvarigenom
man tillika undviker alt fcemperera det.

Genom vana kan nian, af det ljud som
det heta stalet gifver ifran sig i vatt-

net, bestamma nar det ar lagoro af-

kyldt. Ifran det ogonblick da stale t forsfc

K. V. A Arsb, 1823, ..3 i x\ j
3?
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neddoppas, bores en afvexlande ton , som
innan Jjudet alideles upphor, ofvergar i en
viss ton, hvilken gifver arbelaren tillkanna

att stalet borupptagas. Genom nagra forsok
kan man pa foljande salt blifva van bar-
vid. Man upphettar ett fulikomligt har-
dadt och med pimpsten sedan hlanksli-

padt stal till dess d«n gala anlopningen
installer sig; man doppar det da genast
i vatten oeh gifver noga akt pa den der-
vid uppkommande tonen. Denna kan vid
ofvannamde procedure tjena sasom ett sa-

kert kannetecken,. att stalet genom afkyl-

ningen i vattnet fatt alideles samma grad
af hardhet, som om det blifvit tempere-
radt till den gula anlopningen , hvilken

temperering den graverade stalplaten bor

hafva. —- Den graverade platen anvandes
nu sasom ett slags ma trice for att aftryc-
ka gravuren pa en cylinder af gjutstal,
hvilken bar lika stor yta som platen.
Detta astadkommes derigenom att cylin-
dern A hvars yta forut blifvit forvandlad

till mjukt jern^ fastes i en dertill inrat-

tad machin* sa att den endast kan vanda

sig omkring sina tappar. Den sattes nu
i beroring med matricen (den graverade

platen) och tryckes ganska hardt emot
densamma , hvarefter matricen skjutes fram

och tillhaka j harigenom tvingas cylindern
att vanda sig och erhaller med detsamma
ett upphojdt aftryck af gravuren. Denna

operation fortsattes, under det att tryck-

ningen efter behof gores starkare, anda
till dess man ar siiker att aftrycket skett

fulikomligt och felfritt, hvilket man se-
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dan undersoker met! ctt microscop. Cj—
lindern uttages nu utur machinen Oth

hardas pa iorut beskrifvit satt, hvarefter

den nyttjas till alt ofverflytta gravurcn

pa stal- eller koppar-platar. Delta sker ge-
nom en djdik operation som nyss ar om-
talad, hvarvid den upphojda tcekningen

pa eylindern nu intryckes i den under-

liggande platen. Kopparplatar behofva

for denna operation ingen sarskild be-

handling; men plalar at stal maste fofut

gbras mjuka i ytan for att kunna motla-

ga aftrycket fVan eylindern , hvarefter de

kunna hardas och dels Ater anvandas till

matricer, dels till aftryck pa« papper.
Till detta sednare bruk aro platar afstAl

battre an kopparplatar, emedan de aro

varaktigare och gifva vackrare aftryck.
'•&*•

En stalplat, som blott skall anvandas till

aftryck p& papper, skulle blifva for

hard om den tempererades till den gula

anlopningen ; den bor snarare fa den terh-

perering som tillkannagifves af en mork-
bla aniopning. Deremot mAste matricer-
na och eylindrarna allftid hafva den forst-

namde graden af temperering. For att

at andra plAtar gifva den behoriga hArd-

heten, maste man underkasta den foljan-
de behandling: Sedan platen, pa forut

beskrifna satt, blifvit till en viss gracl

afkyld i vatten , gnider man den, medaii
den annu ar varm , med talg, hvarefter

den Anyo upphettas till dess man af den

uppstigande roken marker att talgen son-

derdelas: man doppar da plAten i vatten

och haller honom deruti till dess det npp-
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komna ljudet Mir svngare an det var
forsta gAngen. Sarnma operation repete-
ras aniiu tva* ganger; men sista g&ngen
I§ter man pUten alldeles kallna i vattnet.

For att skydda de graverade platarna for

rost, har Perkins foreslagit att ofverdraga
dem med en fernissa af terpentinolja och

kautschuk, hvilken vid behof kan latt

borttvattas med varm terpentinolja.
~

Siderographien har af dess uppfinnare
blifvit foreslagen sSsom ett fortraffligt
medel att forekomma pappersmynts for-

falskning, och flera Nord-Americanska
tanker skola redan hafva med fordel be-

gagnat sig deraf till namde andam&l. Man
Ian nemligen lata flera skickliga gravorer
en lSng tid sysselsatta sig med forfardi-

gandet af sma stalvignetter, hvilka sedan

kunna ofverflyttas pS en gemensam plat*
Da denna plat s&ledes kan komma att

innehalla flera fullkomligt lika vignet-

ter, ar det latt att inse, att dess efter-

gorande skulle kosta mera tid och arbete

an det lonade modan att anvanda derpS*
Dessutom begagna Siderographiens uppiin-
nare en af Asa Spencer i America upp-
funnen machin, geometrisk svarfstol (geo-
metrical lathe, Tour ge'ometricpe) kali

lad, for att a\stadkomma guillocherade

tcckningar som aro ytterst svara att ef-

tergora. Denna machin kan , i likhet med

kaleidoscopet, frambringa en oraknelig

mangd olika monster , af hvilka hvart och

ett aldrig, eller blott genom en slump.,
Ster produceras, sa snart en viss del af

machinen en g&ng blifvit rubbad utur sin

stfillning.
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Siderographien kan,i stallet fcfr van-

lig gravure i koppar, med fordel endast

da anvandas, liar ett ovanligt stort antal

aftryck fordras, genom hvilka den betyd-

liga kostnaden kan ersattas. Blott vid de

tillfallen, der mangden af aftryck fordrar

minst tre kopparplatar, kan forfardigan-
det af en stalplat lona sig. Mer an

5oo,ooo aftryck hafva annu icke blifvit

gjorda med en enda stalplat; huru m&n-

ga den kan gifva, later svarligen bestam-

ma sig.

Senefelder, lithographiens uppfmnare, Litho-

har forsokt att, i stallet for de till sten-Srarhie -

tryck brukliga stenarna, anvanda metall-

platar, at hvilka han gifver ett stenartadt

ofverdrag °). Dessa platar aro icke alle-

nast tunnare och lattare an stenarna, utan

kosta derjemte 5 ganger mindre. Tryck-
n ingen sker genom en ny och for dessa

platar inrattad priiss.

En machin for att trycka pappersta- Machin

peter ar i England uppfunnen af Palmer ***)• Jrycka

Papperet, som skall tryckas, upprullas tapeter.

pa en rulle vid machinens ena anda.

Harifran ledes det under en vals som

priissar det mot ett stycke vaf, hvilket

utan anda ldper ofver en rulle i machi-
nens andra anda och ofver en storre cy-
linder. Da denna cylinder kringvrides,

tvingas papperet att passera ofver en med

*) Bulletin universal de Sciences et de Tin-
dustrie. Febr. 1824. Technol. p. 100.

**) The London Journal of Arts and Sciences.
Oct. 1823. s. 186. -— Dixgllrs polytechnic
sches Journal B. i3, s.

i«jf>.
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fiat klade ofverdragen stenskifva, midt of-

ver hvilken formen, hvarmed tryckningen
sker, befinner sig. Da skiiVan blifvitbe-

tackt af papper nedstiger formen och
forrattar tryckningen, hvarefter don ater

upplyfter sig. Den tryckta delen afpap-
peret lemnar nu skifvan, en elastisk vals

beldgger formen med ny farg, och tryck-
ningen fortsattes.

Machine Man har i Lausanne infort bruket af

^ereda en § alls^ a enkel machin for att tillreda

dcg. deg till brodbakning *). Den bestar en-
dast af fitt pa alia sidor tillslutet trad-

karl af i fots hojd och bredd och 2 fots

langd, hvilket kan vanda sig pa tva tap-

par, En af karlets sidor kan oppnas , ge-
nom hvilken degen inlagges. Machinen

kringvrides nu till dess degen ar tiilrack-

ligt jast, hvilket gifves tilikanna af den
inneslutna luften, som da soker att uttran-

ga; vanligen atgar hartill en half timmas
tid. Degen blir pa detta satt all lid gan-
ska val beredd, utan att sarskildt behof-
va kn£das. Om machinen gores tillrack-

ligt l3ng och genom mellanviiggar, delas

i flera rum, sa kunna flera sorter deg pa
en gang tillreda s. Denna method har

inland andra fordelar den att vara gan-
ska renlig.

Jorbat-r Oe till tillverkning af klade och andra
tringar vafnader horande niachiner hafva crliallit

tifi^ia- atskillige nya lorbattringar, hvilka har
dens och blott kunna anrnalas, Foljande hafva,

*) The Lond. Journ. of Arts and Sciences. Oct.

1822, s. 219.
— Bulletin univers. des Scien-

ces et de l'lndustrie- Jan, 182a. Technol.
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under loppet af sist forflutne a>, blifvit andra

bekanta: *— W. och J. Crighton hafva^/jVJj.
forbattrat sammansatlningen af cylindrar verk-

till Kardmachiner •).
—

*Fdrba'ltringar pa™*^"
vafstolar aro gjorda af Horrocks ***) och machi-

Goodman 9$?};
— OfVerskarningsmachiner

ner*

hafva blifvit forhattrade af Robinson j

f),
Collier >£>f) och Hobson fff) Hgbsons

ofverskarningsmachin bestar uti en stall-

ning ined sex hjul, hvilka pa en gang {^u

omkringdrifvas medelst ett snore utan an-

da och satta lika manga saxar i rorelse.

Kla'det, som skall ofverskaras, upprullas
hardt pa en cylinder vid machinens ena

anda, och ledes derifrdn under de fyra
forsta saxarna, mot hvilka det tryekes af

underliggande elastiska kuddar. Den for-

sla saxen skar grol'vast; de andra skara

succesift finare. Sedan kladet passerat

*) The Lond. Journ. of Arts and Sciences.

Jan. 1824. 8. 23. — Bulletin univ. des Scien-

ces et de rindustrie. Febr. 1824. Teclmol.
s. 1 08.

j

**) The London Journ. of Arts and Sciences

Febr, 1823. s. j5.
—- Dwglers Polytechn.

Journ. II Band s. 2o3.

***) Repertory of Arts and Manufactures. Sept.
1823 s. 8. — Dinglers Polytechn. Journ. i3

B. s. 24.

J-) Repertory of Arts , Manufactures &c. Dec.

1823, s. 5. — Dinglers Polytechn. Journ.
1 3. B. s. 26. —

ff) The Lond. Journ. of Arts and Sciences.

Jan. 1820, s. 1. — Diwglers l^olytechn.
Journ. II B. s. 166.

"ii"^) The Lond. Journ. of Arts and Sciences.

iNov. 1823 s. 241* Dijxglers Pol vtcchn. Journ.

i5 B, s. 184.

Q
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under den fjerde saxen, gftr del ned un-
der machinen ofver ruiJar, och uppstiger
sedan samt ga> under de tva sista saxar-

na, hvilka ofverskara kladets baksida ,

hvarefter det ofverskurna kladet uppjindas
pa" en under machinen

Jbefintlig cylinder.
Machinen ar dessutom fdrsedd med vals-

fcorstar som fore ofverskarningen upprug-
ga kladet, och efter&t jemna det. Kladet
blir saledes ofverskuret sedan det blott

en gang g&tt igenom machinen. — ^|>

n^chi
1" "^et ** en a^man erfarenhet, alt den

'

vid kladtvatt vanli^a gnuggningen ar hogst
skadlig och ofta mera noter kladerna an

sjelfva deras nyttjande. For att forekom-
ma denna olagenhet, hafva atskilliga

tvattningsmethoder tid efter annan hiifvit

foreslagna. I borjan af forlidne ar erholl

J. Smith i London patent pa"
en forbat-

trad tvattmachin, som vid anstallda for-

sok befunnits fullkomligt uppfylla sitt an-

damal *). Den bestar af en sexsidig
lufttat kista, uti hvilken en cylinder van-

der sig, hvars omkrets ar sammansatt af

ribbor som lemna oppna mellanrum. Se-

dan kladerna, som skola tvattas, blifvit

inlagda i denna cylinder, inledes vatten-

3nga i kistail hvaraf kladerna genomtran-
gas. Cylindern kringvandes mi med en
vef utom kistans ena anda, hvarigenom
kladerna bestandigt komma att doppas i

varmt vatten eller en upplosning af al-

*) The London Journ, of Arts and Sciences

Sept, 1823 s. 116. — Dis<gl£rs Polytcchn.
Jgurnal. 12 I>. s. 3aB.
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kali , som fdrut blifvat ingjuten uti kistaii*

— For att kunna inliigga kladerna uti cy-
lindern, har dennes eaa auda fyra opp-

ningar hvilka man atkornmer genom en

lucka pa kistan. Cylindern ar inuti, ge-
nom tvartrad, delad i ilera rum eller af-

delningar.
— Langs cfter kistans ofra del

ga tvanne ror, ett utom och ett inuti ki-

stan. Det yttre roret har tva vridhanar,

midt emellan hvilka ar en forening med
det litre rdret, som ofverallt ar genom-
borradt af sma hal. Da de klader, som
skola tvattas, blifvit inlagda, tillslutes ki-

stan lufttatt, och den ena af det 3'ttre

rorets vridhanar oppnas for att inslappa
den erforderliga mangden alkalisolution,

hvilken nu inkommer uti det inre roret

och rinner genom de sma halen, i form
af ett regn, ofver cylindern och deruti

inneslutna klader. Sa snart en tillracklig

qvantitet af alkalisolutionen inkommit,
tillslutes nyssnamde vridhane, och den an-

dra oppnas, hvarigenom vattenangor fran

en kokande panna inledes och fyller ki-

stan som bor vara forsedd med en sa-

kerhetsklaff. Tvattningen forrattas nu

genom cylinderns kringvridning, hvarmed.
fortfares ungefiir en timma. Efter denna
tid utslappes det orena vattnet och luten

genom en tapp, och ersattes afrentkallt

eller varmt vatten, hvarigenom kladerna

fullkomligt rentvattas. Det anvanda alka-

lit kan afdunstas, brannas och forvaras
till ytterligare bruk.
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En annan mycket enklare tvattnings-
method ar foljande: *) De persedlar, som
skola tviittas, sorteras efter deras flnhet

och laggas, uti sarskildta karl, i varmt
vatten af ungefar 38° a 54° C, uti livil-

ket man upplost f eller J:del af den s&-

pa eller tval som skulle behofvas till kla-

dernas tvattning pa
1

vanligt satt, tillika

med litet pottaska. Sedan kladerna aro

fullkomligt betackta af detta vatten Mter
man dem ligga deri 36 a 48 timmar,
hvarefter de uttagas och skdljas i rent

kallt vatten, samt utkramas sa" att storsta

delen af vattnet fr&nrinner. — Derefter

uppvarmes sa raycket vatten, sorn fordras

for att betacka kladerna, till ungefar 38°
C Uti detta vatten upploses resten af

s&pan (ungefar y af hela den erforderli-

ga qvantitefen), samt litet pottaska .hvar-
efter de finare kladerna ilaggas. Man okar

sedan hettan langsamt, till dess att vatt-

net , efter 20 minuter eller f timma (men
ej fortare) kommer ikokning, hvarvid det

bibehalles i 1 5 till 20 minuter, hvaref-

ter kladerna uttagas och laggas i ett karl

med varmt vatten. Luten eller vattnet

efter denna forsta kokning lemnas qvar
i ketteln, for att anvimdas till de grof-
vare kladernas rengoring pa sarama satt

som forut. De pa detta satt behandlade

kladerna undersokas sedan noga, och oin

de annu hafva nSgra flackar, hvilket sai-

lan hander, uttvattas dessa p& vanligt

>

*) The London Journal of Arts and Sciences

N:o 32, s. 83. — Dinolejrs Polytcchn.
Journ. 12 B, s. 254-
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salt. Genom skoljning i kallt vatten blif-

va de slutligen fullkomligt rena.

Partridge i England har erhallit pa-FGrbat-
tent pa en forbatlrad method att "Pp^t-u^"^
ta storre kokkarl, hvarigenom en betyd- upphet-

lig Lesparing af brannmaterial vinnes °). ^ri
Hans forbattring beslar i en egen con-

struction af eldrummet, och a'r egentligen
amnad for de tillfallen der tvS eller fie-

ra pannor pS en gang skola h&llas i kok-

ning, sasom i fargerier, bryggerier o. d.

Hettan stryker forst i en horizontel rikt-

ning under pannorna ; bakom den sista

pannan uppstiger den sedan och delar

sig i tv& strommar, som pa bada sidor om-

gifva pannans nedre del, hvarefter de

utg5 genom en gemensam oppning, och de-

la sig ater for att omgifva nasta panna
o. s. v. till dess de utga genom skorste-

nen. Rummet, hvarigenom den beta stro-

men gar, ar s£ val under som omkring
pannorna, pa" Stskilliga stallcn trangare,
i afsigt att concentrera hettan och hindra
den att forgafves bortgS.

Professor P. T. Meissner i Wien ut- Rums

gaf redan 5r 1821, en afliandling om enJj™'ed
forbattrad method att varma rum med upphet-

upphettad luft. Denna afhanclling grun-
tad luft *

dade sig da blott p3 ett enda i stort utfordt

forsok; men ban bar sedermera haft till—

falle att pa flera stallen infora sin varm-

nings-method, och fullkomligt ofvertyga

*) The London Journal of Arts and Sciences
Oct. 1823. s. 169.

— Dinglers Polytechn.
Journ. j3 B. s. 76.
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sig om densammas utmarkta nytta. Ea
derigenom vunnen okad erfarenhet liar

salt honom i stand att vidare utarbeta
sina ide'er i detta allmant nyttiga amne,
hvilka hail fullstandigt framstallt i en,
forledne a> utgifven, ny upplaga af sin

afhandling
' ?

). Het ar liar icke mojligt
att derutur utdraga mera an som ar nod-

vandigt for att visa den princip, hvarpi
methoden grundar sig.

—
Det enklaste forsok att varma med

upphettad luft bestod utan tvifvelderuti.

att man,, genom en ugn, upphettade ett

hvalf i liusets nedre del, och sedan ge-
nom ror fr&n hvalfvets ofre del satte det-

sanima i communication med de hdgre
belagna rum , som skulle uppvarmas, hvar-
vid man raknade derpa, att den upphet-
tade och s&lcdes specifikt lattare luften

skulle instromma fr&n hvalfvet i rummen.
Men harvid hade man glomt att dessa

yoro fyllda med en kallare luft, och att

saledes den varma luften endast i den.

man kunde instromma, som den kallare

luften uttrangde antingen genom fonster-

och dorrspringor, eller ock genom samma
ror som infdrde den varma luften —. Ef-
ter en annan method betjenade man sig

*) Die Heitzung mit ervarmter Luft durch ein«

neue Erfindung anwendbar gemacht, unci

als das wohlfeilste, bequemste, der Gesund-
heit zutraglichste, und zugleich die Feuers-

gefahr ammeisten entfernendeMittel zur Erge-

warmung grosserer oder mehrerer Tiaume &c.

dargestellt von P. T. Meissneb. Zweite sehr

venuehrte Auflage. Wieu 1S2}.
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af en med ventil forsedd angpanna, uti

livilken vatten hdlls kokande. Pannan
var genomdragen med metallror genom
hvilka luften i rummen och den yttre

atmosphaeriska luften stodo i communica-
tion med hvarandra, pa det att den uti-

fran intraugande luften skulle upphettas
i roren och inforas i de rum som skulle

varmas. Det ar kiart att denna method
hade samma olagenheter som den forut-

namda. —-• Ett tredje satt, hvarigenom
man hoppades kunna varrna med upphet-
tad luft, bestod deri, att ett rum, hvii-

iets nedre del genom flera oppningar
stod i communication med den yttre luf-

ten, upphettades genom en i detsamma

befintlig ugn, och den saledes upphetta-
de luften leddes, genom en oppning i

detta rummets tak, till de rum som skul-

le varmas. Denna method hade de fore-

gaendes fei och var derjemte ganska kost-

sam., emedan den fordrade enstorqvan-
titet brannmaterial. •— Man forsokte se-

dermera att oppna ett fonster i det rum,
som p& foregaende satt skulle uppviirmas
for att derigenom skaffa den kallare luf-

ten en friare utgang. Men genom detta

fonster utgeck icke blott kail, utan en

blandning af varm och kail luft, hvilket

medforde en dubbel olagenhet; ty utom
det att en storre qvantitet brannmaterial
fordrades for att pa detta satt astadkom-
ma en strdm af varm luft genom rum-
met, erholl man ej en likformig upp-
varmning, utan snarare ett obehagligt och
for helsan skadligt drag.^— Far att fore-



komma dessa ola'genheter forcslog man,
ibland utvagar den, alt med raid indrif-

va den varma luften i de rum som man
ville varma, pa det salt, att man

ej sat-

te det rum, uti hvilket luften forst skulle

upphettas, i omedelbar communication
med atmosphaeren , utan forsag det med
en flera famnar lang canal, hvilken stod
i forening med ett hogt torn, som ofvan-
till hade ett trattformigt vindfang. Af-

sigten med derma inrattning var, att af-

ven en svag vind skulle vara tillracklig
for att drifva in luften i det he La rum-
met, och deri fran till de rum som skul-

le varmas. Det ar latt att inse, att del-

ta hogst besynnerliga och kostsamma for-

slag ej kunde hafva nagon framgang.
Dessa fdrsoks jemforelse visar att

denna varmnings-methods anvandbarhet
varit hindrad nastan endast af den om-
standigheten, att den kalla luften, hvar-
med de rum, som skulle varmas, voro

fyllda, motverkade den varma luftens

fria instrommande. Genom alia ofvan-

namda forbattringsforsok utrattade man
ej annat an att brannmalerial bortslosades

for att utur rummen utdrifva uppvarmd
luft och ersatta denne med annan upp-
varmd luft. -— Sa snart man insett det

felaktiga uti dessa forsdk, och tillika be-
sinnar att luften forhaller sig likasom
hvart och ett annat fluidum, (inner man,
att den uppvarmda luftens instromman-
de endast pa det satt kan befordras, att

den kallare luft, som fyller de rum som
skola varmas, pa samnia gang far ett fritt



wtlopp och saJedes Jean lemna rum at den

inkommande varma luften. Haraf foljer:

a) Att den oppning, genom hvilken den
kalla luften skall utstromma, m&ste vara

belagen sa djupt som mojligt, och sale-

des invid golfvet, pa*
det att endast den

kailare luften, som ar tyngre, ma kunna
utstromma i samma man, som den, lat-

tare uppvarmda luften infores genom en

hqgre upp belagen oppning. £) Att den
utstromande kailare luften antingen

—*

da man har mindre afseende pa briinn-

materialets besparing, an pa ett fortfa-

rande ombyte af frisk varm luft — kan
fr&n rummets nedre del ledas uti at-

mosphsercn, eller ock — d& den storsta

mojliga besparing af hrannmaterialet afses

kan Sterforas till upphettningsrummet I

forra handelsen maste den uppvarmda
luften , som f"rSn upphettningsrummets ofre

del utstrommar uti ofre delen af det rum
som skall varmas., ersattas af kail luft,
som fran den yttre atmosphaeren far in-

ga uti nedre delen af upphettningsrum-
met; i sednare handelsen, der en fort-

farande circulation af samma luft under-
hAlles emellan upphettningsrummet och det
rum som skall varmas, maste den kailare luf-

ten i det rum som skall varmas fa nedflyta,

genom dettas nedre del till nedre delen
af upphettningsrummet, under det att

den uppvarmda luften strommar fran upp-
hettningsrummets ofre del in uti ofre de-
len af det rum som skall varmas. c) Att
de canaler som leda till den uppvarmda
luften, bora vara forfardigade af ett amne
som i s& ringa grad som mojligt har for-
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maga att leda viirmet, pa det alt Inften

ej
ma afkylas innan den kommer in i

rummet som skall varmas.
P5. dessa enkla principer grundar

sig den af Meissner beskrifna varmnings-
method, hvars practiska anvandande vid
flera tillfallen finnes med storsta tydlig-
het framstaldt uti Meissners afhandling
harom.

Lysning Heuapath och Rootsey hafva anstallt

t
™e

n
d
n. forsok med gas af stenkol och af olja,

jbargas. for att utrdna hvilkendera af dessa gaser
ar tjenligast till lysning *) ; resultaten der-
af voro foljande:

i. Gas af olja ar mindre skadlig for

lysnings apparatens ror. Eada gaserna
innehalla fuktighet, hvilken endast ska-

dar ror af jern; men stenkolsgasen inne-

haller tillika svafvelbunden vatgas och
svafvelbundet ammonium., hvilka starkt

angripa koppar och messing. Stenkols-

gasen kan likval i det narmaste hefrias

fran dessa amnen, och ar saledes ej s&

skadlig for apparaten, som man trolt den
vara.

2. I afseende pa lukten afden oan-

tanda gasen, kan den ena gasen ej saga*
hafva nagot foretrade framfor den andra.

3. De producter af gasernas forbran~

Jiing, som kunna astadkomma olagenhe*
ter, aro vatten, sot och svafvelsyrligr
het. — Da" man later gaserna brinna

med lika starkt lj,us, producerar gases.
af

*) Tilloch'-* Philosophical Magazrn and Jour«-

nal. Jun. 1823. sid. 4^4«
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af kol mera a'n dubbelt $6 mycket vatten

som gasen af olja.
«— Da lagan afsatter

sot, ar dctta ett tecken att man lStit me-
ra gas utstromma an som kan fuMkom-

ligt forbrinna; denna olagenhet kan s&~

ledes , genom uppmarksamhet , forekom*

mas. — Svafveisyrlighet genereras allde-

les icke af ol}-gas, och i ganska ringa

qvantitet af slenkolsgas ,,
om denna blif-

vit behorigt renad. Aila olagenheter af

gasens forbranningsproducter undvikas vid

de tillfallen, der dessa kttnna bortforas

genom en afledare ofver Mgan,
4. Gas af olja slackes mycket latta*

re an gas af stenkol f och bor derfore val

skyddas for luftdrag.

5. Olj-gasens lysningsformaga iefanns

forhalla sig till stenkolsgasens hogst s&»

som 3§ : 1 i eller ined en cub. fot af den
forra kunde, under en gifven tid , under-

hallas ett lika starkt ljus som med i\ cub.

fot af den sednare. Olj-gasens egentl.

vigt ar, i medeltai^ antagen s= 0,900 och

stenkolsgasens =: o,5oo. •—•

Andras forsok hafvs gifvit olj-ga~
sens lysningsformaga storre, ocli gasernas

egentl, vigter annorlunda tin Herapatk
funnit dem; men Herapath anser s&dana

resultat ej ktmiia antagas sasom reglor for

den oeconomiska berakningen, da gasen
skall beredas och anvandas i stort. Den
sedniaste, mig bekanta., undersokning , af

©tVannamde gasers lysningsformaga ar an*

stalld i London af T. Dewey fran New-
York. De bar till begagnade gaserna led-

K V. d.Artb. .i8a3 $&
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des till samma rum fran tva sarskildta
Gasfahriker. Olj-gasens eg. vigt var
is 0,97395 och stenkolsgasens::: 0,4069.
Dewfy faun den forras

lysningsformaga
forhalla sig till den sednares sasom 3,548:
1. Nastan samma resultat hade forut blif-

vit erhallit af Phillips och Faraday, som
nagra manader forut, undersokte de ha-
da gasarterna, sSdana som de p&sarskikU
ta stallen hegagnades, till lysning. De fun-

no, i ett forsok. Oljgasens egentl. vigt= 0,9657, och stenkolsgasens =0,4291,
samt fdrhallandet emellan den forra och
sednare gasens ljsningsformaga r= 3,567:
1; vid ett annat tillfalle var Olj-gasens
eg* vigl zr 0,9395, och stenkolsgasens =
o^ofig* samt gasernas lysningsformaga 1

forhallande af 3,54i : 1 *).
•— De olika

utslag som jemforelseforsoken emellan des-
sa gasers lysningsformaga gifvit, visa tyd-
Jigt, att dessa forsok aro underkastade
sa mycken svarighet, och att sa" manga
speciela omstandigheter dervid aro att

iaktaga, att ett hestamdt och allmant

giillande resultat knappt torde kunna er~
li alias. ?

Leed i Chester har r under forsok att

rena den attika som erhalles genom tor*r

distillation af trad, fun 11 it att en till lys-

ning fortrafflig gas erhalles genom denna
attikas decomposition, pa det satt, att hon

droppvis ledes igenom ett starkt glodan
de jernrdr **).

*> Annals of Philosophy Dec. 1823, s. ^ot,

**) The London Journ: of Arts and Sciences,
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Det ar bekant, att man i Frankrike Trudat-

fabriksmassigt tillverkar altika gcnom trads
tika '

forkolning i ett slags stor distillationfr-

apparat; men sattet att rena denna litti-

ka torde annu icke vara till alia delar

kandt. Man liar uppgifvit, alt deii'orena

attikan mattas nied kalk, hvarefter den
erhallria iUtiksyracle kalken blandas med 1

sa mycket svafvclsyradt natrbn sbm for-

dras for att forvandla den till svafvelsy-
ratf ktflk; att det dervid bildade afctiksy-

rade natron renas, genom evaporation till

torrhct! Och rostning, och decoinpon'eras
med s^afvelsyra, bvarefter attiks^rari Or-?

halies reii' geriom distillation *). 6cnorri

denna reningsmethod horde attikan' fas ,

iii fran sadana amnen som
ej

aro flygti-

ga, hvilket likval icke, elier atminstori'e

icke alltid, intrafFar. BuchNer har under-

so&t concentrerad tradattika fran Motxe-*

tfAtfs fabrik °*) och fun nil! 1000 vigts delar

dcraf innehalla Svafvelsyradt Natron iodl'

Attiksyradt Natron .saint ett spar af attik-

syradd kali 4$ d->
J ren Attiksyra* jemte

J

litetMttft'aetUer och vatten t$$ d?' Da at-

tikan cj
1 kunde innehalla en sa betydlig

qvantitet af nyssriamde
,

Salter y 6m lion

vore ch'stillerad, tror Buchner att
1

man',-

lor att undvika distillafionen
, utsa iter

5

det

med Svafvelsyra blandade attiksyradc na'J

trdhet for eri stark kold,< hvarigeriom det-

Jan. 1823. s, 51. Sciiweigcers Journ. fur

Chemie und
Physik,

1823. B. 8. H. 4.

*)'Di5isLFRs Polytechn. Journ. B. 9. s. 4^ Ir

**) Repertorium fur die Pharmacie
.
\on Buch-tI

her und Kastner. B. 16. H, 1. s. 64.
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svafvelsyradc natronet rill storjsta cfclen

crystalliseras och iittiksyran tillika hindras
a_tt afdunsta» Den afhallda attikan inne-

haller annu, enl. analysen, i procent
svafvelsyradt natron samt nara 5 p. c.

attiksyvadt natron, hvilket sednare salts,

narvaro endast kan harrora deraf, att man ,.

till det attiksyrade natronets decomposi-
tion tager litet mindre svafvelsyraan som

i'emt

fordras, pa det att attikan
ej ma

Lomma att innehalla fri svafvelsyra. Den
, attikaather, som attikan hefanns innehalla,
anser Buchner vara med flit tillsatt for

att meddela attikan en angenamare lukt.

Soclcr- Hr Zander har i Jonkoping anlagt
tiiivcrk-eIX socker- och syrups-tillverkning af po-
pulates- tates-starkelse , hvarvid han infort atskil-

kehe **£a inrattningar af e^en uppfinning* och

foljt den heredningsmethod, som han af

egna fersok funnit vara tjenligast.
— Po-

taterna,. utur hvilka stiirkelsen skall ut-

dragas, tvattas i en dertill inrattad machin.,
De rena och friska potiitenia utplockas
sedan och laggas i en lada utan botten

som rorer sig ofver ettaf fortennadt jem-
hleck uthugget rifjern> och hetackas med
ett i ladan passande lock , hvilket ar till-

rackligt lastadt for att giiva dem en la-

gam stark tryckning emot rifjerneU Loc-
ket ar tatt genomborradt med sma hal*

genom hvilka vatten frail en pump he-

standigt nedrinner och nedskoljer det rif-

na i en Under rifjernet befintlig l5da.

Den harwti samlade hlandning af vatten,

utdragen starkelse och afskrade af pota-
terna uttappas i en kringgaende cylindrisk
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si! af tagelduk,i hvilken det grofvare af-

skradet qvarstadnar. Det genomgaende
rinner in i en annan lika beskafFad sil af

silkesflor, som blott genomslapper deu
na'ra rena starkelsen tillika med vatt-

net. Starkelsen renas ytterligare genom
slamning, hvarvid orenligheten foljer med
vattnet, och starkelsen sjunker till bott-

nen. — Starkelsens forvandling till soc-

ker sker uti tradkarl, i hvilket kokningen
Sstadkommes genom vattenanga. Denna

Snga ledes fran en inmurad kopparpanna,

genom ett tradror, inuti den blandning
som af angan skall sattas i kokning. For
att i pannan ersatta det vatten som bort-

gar i anga, utan att kokningen, genom
pafyllande af nytt vatten, behofver af-

brytas, sker pafyllningen genom ett langt

perpendiculart staende kopparror, hvilket

med sin nedra anda star i forening med
ett horizontelt liggande jernror , som kro-

ker sig flera hvarf fram och ater och ut-

gor rosten hvarpa eldningen under pan-
nan sker. Fran andra andan af detta

jernror uppstiger ett kopparror som oppnar
sig inuti pannan. Genom denna inratt-

ning inkommer vattnet kokhett i pannan ,

hvarigenom kokningen kan hallas i oaf-

bruten gang.
For att till socker forvandla sa myc-

ket starkelse, som erhalles af 5 tunnor

potates, anvandas 4 # concenti erad svaf-

velsyra utspadda med go kannor vatten.

Bkmdningen sker med vanliga och forut

kiinda forsigtighetsmalt, hvarefter koknin-

gen underhullcs i 48 timrnar, hvilken tid
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Hr Zander funnit vara
tjeuligast, Se,

dan, efter slutad kokning, svafvelsyran
blifvit borttagcn med krita, och den der-

igenom bildade svafvelsyrade kalken blif-

vit frSnskild, inkokas
sockerlageii for att

afsatta mera svafvelsyrad kalk, hvarefter
den klaras med blod och kalkvatten. Soc-

kerlagen siias sedan genom ostampadt klii-

de och inkokas till behorig consistence,
hvarefter den far sta" ordrd i nagra tim-
mar, for att afsatta den sista pprtionen
syafyelsyrad kalk.— Af 5 tunnor potates
erh^lles p& detta satt 36 # hvitt socker ,

66 # battre syrup och 20 % samre, men
jtill beredning af attika, branvin, dricka
och baryiner ganska tjenlig syrup. Sa
yiil spefiret som syrupen aro utmarkt
rensmakande. Det socker, som p& detta
satt erhSlles ar icke samma slag som det

yanliga sockerrorssockret, utan ar likt det
som trafFas i yindrufvan och som utmar-
ier sig genom en ringare grad af sotma,
en langsammare vinjasning, hvarigenom
det jasta mindre latt surnar, och en rin-

gare loslighet i ya|,ten. Genom denna
sistnamde pmstandighet kan starkelsesoc-

kret icke anyandas till the, kaffe eller sa-

som strospeker, eller, i allmanhet vid de
tillfallen der socker i fast form anvandes
och der man deraf fordrar en hastig upp-
losning. Om ater starkelsesockret anvan-

; _ des upplost eller sasom syrup, meddelar
det genast sin sotma men det fordras deraf
minst 3 ganger sa myeke t spin af brim sy-

rup, eller s£ ganger sA mycket som af nalap
fpr att astadkomma samma grad af sdthet.



$99

Starkelsesyrupen ar saledes anva'ndbar till

alia de behof der syrup af vanligt socker

nyttjas, sasom till matlagning, till bered-

ning af jasta drycker, t. ex. af svagdrie-
ka, hvartill man, de sednare aren , be-

gynnt att betjena sig af socker, ej allenast

med hushallning, utan ocksS med erhal-

lande af en battre och smakligare dryck,

som, utan att behofva ofvermattas med
humlans baska iimne, tal sommar-tempe-
raturen i vara kallare utan att surna,

Man bar pa flera stallen i Tyskland an-

lagt vinberediiing af starkelsesockret, hvar-

till det sa rnycket battre passar, som det

#r af samma natur som drufsockret.

Oaktadt starkelsesockret ar af en in-

skriinktare anvandbarhet an rorsockret,
ar det likval onekligt att importen af det

sistnamda kan till en del forminskas ge-
nom begagnandet af inhemskt starkelse-

socker. Man kan formoda att starkelse-

beredning for sockerfabrication i fram-
tiden blir en landtmannanaring, bvarige- ,

nom skradet afpotaterna kommer att med
lordej anvandas i ladugarden. Slutligen
torde val ocksa sjelfva sockerkokuingen,
lika som den vida svarare branvinsbraii-

ningen, ofverflytta sig till den enskildta

landthushallaren, som derigenom kan sjelf
bereda en storre eller mindre del af sitt

sockerbehof.

Hali. i England erholl ar 1821 pa-Starkci-
tent pa ett satt att bleka och rena sta*r- ^J,
kelse, bvarigenom den skall blifva utom-

oidentligt hvit, och de denned starkta

tygen erhalla en hogte hvithct och glaus
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an af vanlig stark else *). Reningsmetboden
ar foljande; Starkelsen sonderrores och

utspades med vatten sa att blandningen
far graddas consistence; hvarefter man
for hvarje skalpund starkelse tillsiitter 4

.jg^ lod chlor-kalk (syrsatt saltsyrlig kalk)

upplost i ungefar ij kanna vatten. Se-

dan alltsammans ar val omrordt, tillsat-

ter man 6 kannor vatten och l&ter bland-

ningen sta for att afsatta de tyngre am-
nen, hvaraf starkelsen kan vara orenad.
Vattnet med starkelsen afhalles i ett an-

nat karl och blandas med ganska utspadd
svafvelsyra, innehallande, for hvart skal-

pund starkelse, 4 l°d concentrerad syra
och 1 1 kanna vatten.

, Blandningen om-
rores val och forsattes med 6 kannor vat-

ten for hvart skalpund starkelse, livaref-

ter den f&r sta i stillhet till dess den pa
detta satt renade och blekta starkelsen

satt sig till hottnen. Starkelsen tvattas

val med rent vatten . hvarefter den torkas

pa vanligt satt.

En chemist i Glasgow liar uppfunnitV
*tat

n"
ett enkelt och sakert satt att gora ylle-

Jyg siden-och Bommulls-Tyg fullkomligt oge-

nomtrangligt for vatten. Han upploser
kautschuk i den olja som erhalles utur sten-

kolstjara, hvilken fas i stor mangd vid

gaslysnings-inrattningar. Med denna upp-
losning ofverstryker han, 5 eller 6 gan-

ger ena sidan af tyget och lagger sedan

*) Bulletin de la Socie'te d'encouragement de

l'lndustrie nationale, 1823, s. 70.
— Ding-

ers Polytechn. Joiirn. 15. II. s. 38a.
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ett annat sl'ycke tyg deruppa hvarefter

han sammanprassar ba*da emellan ett par
valsar. Tygstyckena hanga sedan sa Fast

tillsammans, alt de forr kunna sondersli-

tas an atskiljas *);

Det vanliga sattet att garfva hudarF5rbat-

bestar, sasom bekant ar, i att nedsanka tr

r

a

£
clem uti en barkiniusion. Harvid intraffar ninf.

den olagenheten, att hudens ytor blifva

forst garfvade, emcdan den intrangande
barkinfusionen foist at den aflemnar en
del af sitt garfanme, bvarigenom det in-

re af huden kommer att cmottaga en min-
dre garfamnehaltig vatska, som forhin-

drar den omgifvande starkare barkinfu-

jsionens intrangande i huden. Harigenom
blir garfningen icke allenast mindre jemn,
utan fordrar afven en ganska lang tid-.

Spilsbury i England bar uppfunnit ett satt

att verkstalla garfningen, genom hviJket

nyssnamde olagenheter undvikas °).
Se-

dan budarna pa vanligt satt aro behand-
lade ocb fardiga att garfvas, efterses no-

ga om nagra ibland dem bafva hal,hvil-
ka da ihopsys vattentatt. Hvarje par af

budarna inspannes sedan emellan trenne %xX
lika stora tradramar pa foljande satt: Pa
den forsta ramen lagges en bud , och dft

*) Journ. of Science, Litterature and Arts
JN:o 21 s. 1 55. — Bulletin de la Socie'te

d'encouragemeut pour l'industrie nationale,
1823. s. 309.

— Annales de Chimie et de

Physique JVov. 1823. s. 335.

**) The London Journal of Arts and Scien-

ces, Dec. 1823 s. 285. — Bulletin universe!

des Sciences et <Je l'industrie Jan. 1624*
.Techno!, s. 1.
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komligt betiicker ramen , p3liigges den
andra ramen, sa att huden af bada fast*

ha*lies i kanterna, hvarefter ater en bud
och slutligen den tredje ramen palaggas;
alia tre ramarna klammas sedan hardt
lillsammans med skrufvar. Pa detta salt

bildas ett rum emelian bada budarna,
uti hvilket barkinfusionen inslappes, ge-
nom ett ror, ifran en hogre upp staen-

de reservoir. Den hydrostatiska tryck-
niugen tvingar nu barkinfusionen att sma%-

ningom tranga tvartigenom budarna, hvar-
under deii at dem aflemnat garfamnet.

—
Genom derma method blir garfningeu

fullkomligt jemn, och skali fullbordas inoni

en ganska kort tid.

Mui> Den mangel af byggnader i vatten,

her^d-
liv^ka * sednare tider blifvit foretagna i

ninjg. Hera lander, bar gifvit en okad vigt at

konsteii att bereda tjenJigare murbruk an
det som till vanliga byggnader anvandes,
Flera undersokningar af detta amne haf-

va derfore blifvit gjorda, i synnerbet i

Frankrike, bland bvilka de, somafVicAT
blifvit anstalida, fram for alia andra ut-

marka sig genom en storre omfattning ocb

genom de erhallna resultatens vidstrack-

tare anvandharhet, De fornamsta bland

dessa resultat aro foljande:
— Ojii ore-

nare kalk (chaux maigre), slackes med
vatten samt arbetas till consistence afen

llytande vailing och sedan iagges i vat-

ten , gifver den ifran sig en del af det

vatten den innehaller; arbetas kalken der-

emot med eu mindie qvantitet vatten, sa
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Ait en stadig massa erhSlles, s& uppta-

ger den en ny portion af dot vatten hvar-

uti den nedsankes. Haraf drager Vicat

den slutsatsen, att det mAste gifvas ett

medium af consistence for kalkmassan,
uti hvilket hon hvarken gifver ifrdn sig

eller upptager vatten. Renare kalkarter

(chaux grasse) deremot upptaga, under
samma omstandigheter, mera vatten an
som fordras for att gifya en fast kalk-

massa, och slappa icke ifrAn sig det of*

verflodiga vattnet. .«—. Haraf foljer, att en-

dast orenare kalkarter aro i och for sig

sjelfva tjenliga till murning i vatten. Hy-
drater af renare kalkarter kunna, enl. Vi-

cat, i fria luften blifva sa harda, sedan
de upptagit kolsyra, att de antaga poli*
tur, men hydrater af orenare kalkarter

forblifva losa; i vatten deremot uppblot-
na de forra, men de sednare blifva har-

da. Murbruk af en oren kalk hinner sna-

rare sitt maximum af hardhet an mur-
bruk af en renare kalk. Bland kalkens

frammande bestandsdelar, anser ban jern
och manganoxid kunna fattas utan att

murbruket derigenom blir samre. — Det
bar lyckats honom att sammansatta en till

murning i vatten tjenlig kalk, pa det satt,

att ban latit renare kalk af sig sjelf fa

sonderfalla, och sedan blandat den 3iied

lera eller tegelmjol, frSn 6 till 20 pro-
cent, efter kalkens mindre eller storre

renhet; hvarefter ban deraf formerat hol-

lar och brant dem pa samma satt som
vanlig kalksten. Tillsattes 33 a $o pro-
Gent lera, sa kunde deu erhallna kalken
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icke sliickas, men gaf ett cement, som
bastigt hSrdnade i vatten. D& vanlig
ka Iksten tillika med stenkol och tradkol
lades hvarftals och brandes i en liten te-

gelugn, och den kalk, som nedfoll med
askan i askrummet, lades tillbaka i ug-
nen tillika med nya kol, och p& detta
satt fortfors i5 till ao timmar, erholls

likaledes en kalk, som
ej lat slacka sig,

men gaf en i vatten hardnande massa.
Vicat har funnit att sattet att slacka kal*

ken har ett bestamdt inflytande pa mur-
brukets qvalitet. Han har forsdkt fol-

jande 3 slackningssatt : i. Slackning p&
vanligt vis, genom den nyss brSnda kal-

lens begjutning med en tillracklig qvan-
titet vatten. 3. Sankning i vatten i nagra
la secunder, hvarefter kalken upptages
innan den borjar falla sonder, och lem-
nas att slacka sig af det vatten som den
hunnit insuga; 3. Frivillig slackning, da
kalken smaningom far taga till sig fuk-

tighet utur luften och af sig sjelf
falla

sonder. D& hydrater af kalk, erhallna

pa dessa tre satt, jemfordes med hvar-

andra
, befanns att i allmanhet den slack-

ningsmethod , som bast fdrdelade kalken ,

gaf det hardaste och mest sammanhan-

gande hydra t. Rena kalkarter blefvo

tienligast om de af sig sjelfva fa sonder-

falia; siimre genom sankning i vatten,

efter den a:dra slackningsmethoden , och

samst genom slackning pa vanligt satt.

For orena kalkarter var forh&llandet om-
vandt. I allmanhet: om uti en series

af kalkarter, uppstalldu eftcr deras ren-
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bet, den rena kalkcn utgor forsta termer*

och den orenaste kalk, som kan anvaii-

das , den sista termen i serien , sa* min-
jskas forst skiUnadeina i resultaten af de

qlika slackningssatteii , forsvinna vid en

viss term* och okas sedan i motsatt led*

llenare kalkarter blifva enl. Vicats ery

farenhet, tjenliga till murning i vatten,

om de en l&ng tid exponeras for fria lufr

ten pa ett for regn skyddadt stalle. Ge-
nom forsok med s£dana amnen, som lill-

siittas murbruket for att forbattra det,

sSsom: lera, skifFer, basalt, stenkolsaska,

fann Vicat att dessa fordra olika grad
af branning for att gifva det basta mur-
bruk, och att det tjenligaste forhallandet

emellan dessa amnens oeh kalkens qvanti-
teter i murbruket varierar efter kaJkens

•lika renhet. Dk renare kalkarter nyttja-
des, fann ban det mindre skadligt att

taga for litet an for myeket kalk. En
tillsatts af .sSdana amnen, som gifva mur-
bruket egenskapen att hardna i vatten,
befanns vara skadlig for murbruket, om
lialken i sig sjelf var i hog grad tjenlig
till murning i vatten, men gagnade d&
renare kalkarter nyttjades; sa att om man
uppstallde alia kalkarter i ordning efter

deras tjenlighet till murning i vatten— den
basta framst och den samsta sist—- och
man sedan under dem stallde tillsatser-

na i omvimd ordning af deras verksam-
het, skulle de motsvarande termerna an-

gifva de basta murhruksblandningarne.
Den till murning i vatten tjenligaste kal-

ken, skulle da i serien komma att sta
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ofver ren sand , och den otjenligaste el-

ler renaste kalken ofver den b'asta puz-
zolana *).

—- Vicat bar vidare funnit:

att kalk af krita, hvars hydrat vanligen

gifver en massa sotti uppblotnar i vat-

ten, f3r egenskapen' att hSrdna i vat-

ten om kritan bra lines' ofullkomligt, men
jemrit **). Saniitta? restiltat liar afven blif-

vit t^rhSllet af Minard ***), som funnit

att nastan alia kalkstensarter gifva en till

murning i Vatten
tjenlig' talk , om de

brannas Mngsamt och pfullkomligt. P&
detta satt har han af en och samma kalk-

stensart efter behag erhall it kalk som bor-

jat hardna i vatten efter J timma, efter

4 till 5 dagar, eller som alldeles icke hard-

fiat, i man som kalken under branningen
fatt forlora ; 8, 12 eller 3o procent afsin

Berthier liar gjort sa val analyser af

Stskilliga kalkarter, som afven syntheti-
ska forsok, for att utroria, hvilka fram-

mande bestandsdelar hos kalken gifva
murbruket deraf egenskapen att hardna
i vatten^). Han fann att i vatten hard-

nande murbruk endast erholls af sadafmi

*) Recherches expcrimentales sur la chaux de

construction.

**) Annates de Chimie et de Physique. Aug.
1823, s. 424- — Dinglers polytechn. Jourri.

1

B. 12, s. 429'.

***) Annales de Chimie et de Physique. Sept.
1823. s. 104.

•J*) Annales de Chimie et de Physique. Jan.

1823, s. 62. — Dinglers polytechn. Journal
B, 11. s. 35o.



G07

iajkarter som, ibland sina fra'mmande be-

standsdelar, innehollo kiseljord och ler-

jord. Kiseljorden visade sig vara den
verksaramaste hestandsdelen och kunde
afven ensam gifva kalken egenskapen att

hardna i vatten, da deremot lerjorden
endast i forening raed kiseljord yttrade
denna verkan. En halt af talkjord kuii-

de i och for sig sjelf ej gifva kalken nam-
de egenskap, men kunde bidrafga dertill

derigenom att den okade kiseljordens och

lerjordens qvantitativa forhallande till kal-

ken. Jern och mangan-oxid forhollo sig

afvenledes alldeles passift.
Afven hos oss har murbruksbered-

ningfen blifvit bearbetad, och i synner-
het hafva omstandligare forsok i detta

amne blifvit foranledda genom anlaggan-
det af Gotha Canal. For att icke urakt-

lata nagot som kunde bidraga till detta sto-

ra foretags framtida bestand, foranstaltades,

genast vid dess borjan, afven en undersok-

ning af alia de kalkarter och andra till

murbruksberedningen horande material i-

er, som mojligtvis kunde blifva anvand-
bara for kaiialanlaggningen. Jag skall

anfora de hufvudsakligaste resultaten der-

af, hvilka till stdrsta delen erhfillits af

en kedja af flere hundrade i stort anstall*

da och flera ganger repeterade fbrsok ,
uti

hvilka jag haft tillfalle att deltaga, samt
nu hunnit att bekraftas genom nagra ars

erfarenhet. —- Endast orenare kalkarter

hafva visat sig vara tjenliga till sadana

murbruk, som, skola utharda averkan af

vatten. Det ar likval svart att i fdrvag
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noga bedoma qvalitetcn af den kalk som?

man vill begagna, emedaa det annu ic-

kc lyekats att, af kalkens bestandsdelar

o£h deras relativa qvantiteter, med sa-

Icerhet bestamma hvilken grad af duglig-
hct kalken iiger. Den branda kalkcn in-

nelialler vanligtvis ej sS mycket fri kalk-

jord, som den, efter berakning fran den
obranda kalkstenens analys , borde inne-

halla; ty utom det att kolsyvan icke blir

fullkomligt utjagad i branningen * forenar

sig en portion kalkjord med de fraraman-
de bestandsdelarna. Man borde saledes

egentligen ratta sig efter den branda kal-

kens halt af ren oeh fri kalkjord, men
oaktadt de mindre kalkrika arterna van-

ligen aro de basta, stS dock dcras qvali-
teter ej i ett noga forhallande till den
fria kalkhalten. S& t. ex. innelialler kalk

fran Kinnekulle och frSn Halle- och Hun-

neberg, efter branning, nastan precist
samma qvantiteter fri kalkjord; likval gif-
ver den forre ett utmarkt godt murbruk*
dk deremot de sednare ej kunnat anvim-
das till murning i vatten. Khmekuljes.
talk ar, bade fore och efter branningen,

rikhaltigare an Ombergs, men gifver baU
tre murbruk an denne sednare. Tvertom
innelialler kalk fran Falhagen (vid Mota-

la), bade brand och obrand, en mycket
mindre qvantitet kalkjord, men a* till

murbruk vida battre. -— Kalkstenens fram-.

inanae bestandsdelar aro vanligen kisel-

jord, lerjord, jernoxid samt ofta afven

talkjord och manganoxid. Det a'r troligt

att de relativa qvantiterna af dessa amnen,
tillika



Gog

tillika med kalkhalten, kunna lemna ett

sakert kannetecken till kalkens storre el-

ler mindre duglighet, fastan det hittills

ej velat lyckas att finna det. Kiseljorden
och lerjorden aro de egentiigen verksam-
ma bland dessa amnea; jern- och mangan-
oxiden samt talkjorden synas hafva, foga

inflytande pS kalkens duglighet. Det ar

dock sakert mindre rigtigfc att betrakta

dessa amnen sarskildt, da fragan ar om
d«Fas verkan pa murbruket, an sasom

Llandningar af chemiska foreningar, h vil-

la, vid kalkstenens danande, blifvit me-
chaniskt inblandade, men hvilkas natur nu

svSrligen kan utronas. Det eiula som,
for det narvarande, med visshet blifvit

utront, ar, att ju mera dessa frammande
amnen tillsammans liafva karakteren a fen

lera, desto tjenligare ar kalken till vat-

tenmurbruk. «— Da\ man endast vill skil-

ja en duglig kalkart fran en alldeles odug-
lig, kan man af kalkstenens yttre beskaf-

fenhet hamta temligen palitliga kanne-

marken. De fiesta flolagriga ofvergangs-
ialkstensarter, och i allmanhet all kalk-

sten som ar fargacl, tat och af matt brott,

hafva gifvit en till vattenmurbruk tjenlig
lalk. Kornigt eller krystalliniskt brott, af-

vensom hvit farg och nagon grad af genom-
skinlighet, hafva alltid utvisat en mer el-

ler mindre oduglig art. De kalkstens-ar-

ter, som ligga mellan Icr- eller alun-

skifFer och hafva nastan samnia fiirg som
skiffern, aro merendels de hasta; de mi
for

6'frigt bilda ordentliga hvai feller lore-

K. r. A. Jrsl. i8ri. 39
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komma sasom spndda stycken. Hit hor
ett slags bituminos kalksten, som, under
form af storre elier mindre bollar, all-

man t forekommer i vara alunskiffer-lager;
denna fir till vattenmurbruk ofta den ba-
sta af alia kalkarter. «— Af den briinda
kalkens utseende och egenskaper kan man
afven sluta till dess qvalitet. Ju mera
dess farg narmar sig till hvit, desto sam-
re plagar den vara i de fiesta fall. Den
talk som vid begjutning med vatten haf-

tigt upphettar sig och svaller mycket, ar

mindre god, och i allmanhet ar den de-

sto samre, ju mera voluminos den blir se-

dan den ar slackt; ty murbruket af s§dan

kalk blir oftast mindre tatt och foljakte-

ligen mera genomtrangligt for vatten, an
murbruk af en mindre voluminos kalk.

Deremot ar det ett godt tecken, om kal-

ken under slackningen langsamt blir varm
och ej

svaller mycket. Bast plagar sadan

vara, som, antingen slackt med vatten,

eller ofverlemnad en langre tid at luftens

inverkan, ej
sonderfaller fullkomligt , utan

lemnar en mangd stycken som bibehalla

sig harda och inuti ej visa betydliga
tecken till smaltning. Somliga kalkarter

visa mycken benagenhet att smalta under

branningen, eller att blifva hvad man
kallar dodbrcinda ; dessa gifva vanligen

ganska goda murbruk, hvilkas beredning
likval ofta ar ganska besvarlig, emedan
kalken ej genom slackningdn sonderfaller

till ett tillrackligt fint mjol.
*— Kalkens

behandling, sedan den ar brand, har ett

betydligt inflytande p& murbruket. Till
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murning i vatten bor man aldrig anvan-

da skd-dii kalk , som Llifvit slackt pa van-

ligt satt och sedan lange varit ntsatt lor

luftens tilltrade; ty murbruket torkar d&

ganska langsamt och bibehaller sig sallan

i vatten, samt skadas latt af frost. Sat-

tet att slacka kalken torde
ej

vara likgil-

tigt, ehuru olika slackningssatt ej yttrat

betydligt olika verkan pa de vid Gotha

Canal fbrsokta kalkarter. Da kalken fatt

af sig sjelf sonderfalla, har murbruket

oftast fatt egenskapen att snart torka i

luften, men ej
sallan har det sedan, i

vatten, ater blotnat och derefter ej
hard-

nat fortare an murbruk af nyss slackt

kalk ; vid andra tillfallen a
1

ter hafva mur-
bruken af sonderfallen och af vanlig slackt

talk forhallit sig alldeles lika. Dessa olik*

heter hafva till och med intraffat hos

murbruk af samma kalkart. Da kalken

ar mycket oren, ar det sakrast att an-

vanda den da den nyss ar brand. Som-

liga kalkarter hafva den egenheten att,

under slackningen, ej upptaga vattnet li-

ka latt genom hela sin massa. Da sadan
kalk fatt frivilligt sonderfalla, fordrar dess

anvandande till murbruk mycken forsig-

tighet; ty d& kalken, under den spai sam-
ma tillgang af vatten, som atmosphasren
kan lemna, smaningom sonderfaller, blir

den ojemnt slackt derigenom att vissa de-

lar taga trogare till sig vattnet an de 6f-

riga, och behalla saledes langre sin for-

maga att med hetta forena sig denned.
Da sonderfallen kalk af denna beskafFen-

het nyttjas, ar det hdgst nodvandigt att
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man gor sig forsakrad att murbruket un-
der torkningen ej upphettar sig och svaller.

Saltan traffas en kalk, som med blott

tillsats af sand gifver ett till murning i

vatten ratt tjenligt murbruk; utan oftast

bander da
4

, att murbruket
ej far tillrack-

lig tathet for att utestanga vattnet, som
latt intranger och upploser kalken. Man
ar derfore merendels iiiodsakad att utom
sanden tillsatta ett a'mne, som har egen-

skapen att gora murbruket ogenomtrang-
ligare for vatten. Till detta andamai
liafva endast brSnda leror och s&dana am-
nen, som genom branning fa dessas egen-.

skap att med begarlighet insuga vatten,
befunnits ratt verksamma. I synnerhet
har brand och finmalen Alunskiffer visat

sig vara utmarkt tjenlig hartill. De mur-
bruk, i hvilka alunskiffer ingredierar,
torka ganska snart och blifva vida har-

dare an murbruk af endast kalk och sand,
samt motsta vattnets forstorande averkan

ganska val afven innan de hunnit att

hardna. Om murbruket skall f& dessa

egenskaper, ar det likval nodvandigt att

till dess beredning ahvanda kalk som in—

nehaller frammande bestandsdelar, sasom
iorut ar namdt; murbruk af en renare

kalk blir sallan sa forbattradt genom till—

satts af alunskiffer, att det med sakerhet

kan begagnas till murning i vatten. Man
har trott att en inblandning af Brunsten
skulle gifva murbruk egenskapen att hard-

na i vatten; men alia dermed vid Gotha
Canal gjorda forsok hafva visat att Brun*
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steii sSsom murbruksingrediens ar allde-

les overksam.

Forhallandet emellan murbruksingre-
dientiernas qvantiteter kan naturligtvis

ej
alltid vara detsamma, utan beror p&

kalkens storre eller mindre rikbaltighet
ocb pa atskilliga andra omstandigbeter.
Forsok att noga bestamma de basta mur-

bruksblandningarna af sarskildta kalkar-

ter i allmanbet, hafva afven vid Gotha
Canal blifvit foretagna, men aro annu ej

fullbordade. Imedlertid kan man, da
man kanner den njss branda kalkens

bait af fri kalkjord , som bos de till raur-

ning i vatten tjenliga kalkarter vanligen

utgor 20 till ^5 procent, begagna nedan-
staende tabell hvilken ganska nara 6f-

verensstammer med de basta resultater,

som blifvit erhaline af directa forsok.

Den nyss
branda Kal-
kens procen-
tiska halt af
fri Kalkjord.

20 procent
25

3o
35

4o,
45
5o

55
60
65

70

175

Murbrukets bestandsdelar.

OslacktKalk

matt

Sand.

\ matt

f r

* •

i -

1 .

:t
1 8

if.

>i
1 8

Alunskiffer,

o matt
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Halten af fri kalkjord hos den nyss
branda och oslackta kalken finner man,
med ringa moda, derigenom att man slac-

ker en vagd portion kalk med vatten i

litet 6'fverskott, och sedan i en hogre
temperatur, som likval

ej far g& till bor-

jande glodgningshetta, utdrifver detofver-

flodiga vattnet, hvarefter man genom ny
vagning finner huru mycket chemisk bun-
det vatten kalken bibehaller. Da man nu
tillika vet att ioo vigtsdelar chemisk bun-
det vatten svarar emot 3i4|d. ren kalk-

jord, ar den fria kalkjordshalten latt ut-

raknad.

Murbrukets tillredning sker sakrast

p&.foljande satt: kalken begjutes med sa

mycket vatten, som fordras for att slac-

ka honom, hvarefter han betackes med
sanden och alunskifFern och lemnas oro.rd

till dess han kallnat. Alia ingredientier-
na omblandas dk med hvarandra och ar-

betas ganska va'l, under det vatten sma-

ningom tillsl&s, till dess murbruket fatt

behorig stadga. Ju mindre vatten man
kan anvanda, utan att murbruket under

torkningen svaller, desto battre ar det.

Man gor derfore sakrast att forut under-
sold huru mycket vatten det behofves
for att betaga kalken egenskapen att, ef-

ter begjutning med mera vatten blifva

varm och svalla. Utofver denna qvanti-
tet far

ej mera vatten tagas an som nod-

vandigt fordras for att gifva murbruket
sin behoriga consistence, som heldre bor
Vara nagot tjock an for tunn. Tager man
jnera vatten, sa torkar murbruket myo
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fcet langsammare och motstSr vattnets Aver-

Ian samre. Da" kalken ar god och mur-
irukets beredning skett med tillborlig

omsorg, f£r murbruket mycken benagen-
het att torka, s3 ait ofta bander att det

borjar stelna innan det hinner forbrukas;
man far da ej uppblota det med mera

vatten, hvaraf det skulle ganska mycket
forsamras, utan man behofver endast om-
arbeta det, dk det, utan vidare tillsatts

af vatten, Ster mjuknar och blir lika

godt som forut. «*— Da kalken ar mjcket
oren, bander ofta att den ej genom slack-

ningen kan f3s att sonderfalla tillrackligt.

Da detta intrafFar, ar det sakrast att ma-
la kalken innan den slackes , bvilken mo-
da vanligen blir fullkomligt ersatt ge-
nom erhallandet af ett yida battre mur-
bruk.

Till fogstrykningscement anvandes ,

vid Gotha Canal, den forut namde bitii-

minosa kalkstensart, som i form af stor-

re och mindre plattryckta bollar allmant

forekommer i alunskifferlagen, Dessa bol-

lar Sro likval ej alltid lika dugliga, och
det ar ganska svSrt att af yttre kanne-
tecken sluta till deras qvalitet. De all-

mannaste tecken till en tjenlig art aro:

att stenen ar af svart eller morkgr&farg;
bar fullkomligt matt brott, utan tecken

till kornig eller krystallinisk textur ; ar

bard och svar att sonderslS, samt da* gif-
ver skSliga ocb skarpkantade stycken, un-

gefiir lika som flinta. Stundom hafva des-

sa bollar i brottet parallela eller concen-

triska riinder. Midtuti hafva de ofta en
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ihalighet som a'r fylld eller bekladd med
kalkspat eller orslen. De hollar, som aro

torniga. eller krystalliniska i brottet, aro

alltid odugliga; afvensom de hvilka aro

losa och grusas under bammaren. Or-

stenslukt., da tvenne stycken gnidas mot
fivarandra, utmarker ocks§ en mindre dug-
lig art. Det sakraste profyet ar att bran-
11 a nagra stycken uti en vanlig kalkugn
bland annan kalk , och sedan lata dem

smaningom sonderfalla genom luftens till*

trade. Sonderfalla de fullkomligt till ett

lint mjol aro de mindre tjenliga eller ock

odugliga. Sonderfalla de icke eller blott

ofullkomligt, sa utvaljer man de stycken
som bibehallit sig hela och aro harda , des-

sa pulveriseras och arbetas/ med vatten

till en smidig massa som genast la'gges
i

vatten. Borjar den d& att hardna inom

Hagra minuter, sa har man traffat en till

cement tjenlig kalk. Comentets bered-

ning ar foljande: Bollarna brannas pa
samma satt som vanlig kalk. Da ugnen
svalnat, uttagas de och upplaggas i ho-*

gar pa ett for regn skyddadt stalle,samt

omskyftlas dagligen for att gora luftens

tilltrade jemnare och for att battre fran-

skilja den del af kalken som faller sonder.

Efter 2 till 3 veckor har vanligtvis kal-

ken sonderfallit sa mycket som den kan.

Man utplockar da alia stycken som aro

s§ harda att de ej
med handerna kunna

sonderkramas, och doppar nagra af dem
i vatten for att se om de deraf blifva

varma och spricka sonder, i hvilket fall

kalken bdr ligga langre utsatt for luften.
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Sa snart man finner att den ej 9onder*

fallna kalken bibehaller sig till utseendet

oforandrad sedan den blifvit doppad i

vatten och fatt torka, males den till ett

fint mjol, utan att forut slackas, och for-

varas i torra och tata tradkarl. Detta

kalkmjol, som nu utgor cementet, liknar

till utseende och egenskaper ful]komligt
det Engelska sa kallade Parkers cement.
Da det skall nyttjas, arbetas sma portio-
ner deraf med vatten till en smidig mas-
sa som ma'ste genast anvandas, emedan
den ganska snart slelnar och kan ej

se-

dan omarbetas med mera vatten utan att

forsamras. Detta cement borjar inom n&-

gra minuter att hardna, nastan fdrr I

vatten an i luften, motst&r vattnet full-

komligt och blir med tiden alldeles sten-

h&rdt. —- Till vanligt murbruk kunna des-

sa kalkstensbollar anvandas pa tva satt,

och aro i ba"da fallen ojemfdrligt battre

an andra kalkarter. Man kan nemligen
nyttja denna kalk antingen nyss brand,

pa samma satt som vanlig kalk ; eller ock
l&ta den af sig sjelf sonderfalla, och be-

gagna det kalkmjol som a"tersta*r sedan de
till nyssnamde cement tjenliga harda stye-
ken blifvit franskiljda. I forra fallet er-

halles ett murbruk/ Som val
ej har ce-

mentets egenskap att hastigt h§rdna, men
som icke desto mindre motstSr vattnet

och far en ovanlig ha"rdhet samt blir full-

komligt vattentatt. Man behofver hartill

ingen annan tillsatts an sand. Da den
sonderfallna kalken nyttjas far man li-

kaledes, med tillsatts af blott sand, ett
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]5ngt battre murbruk an af vanliga kalk-

arter, hvilket snart h&rdnar och bibehal-
ler sig utmarkt val i vatten.

Satt att
Vissa stenarter, t. ex. atskilliga slag

utronaaf sandsten, hafva, d& den begagnas till

ZTdssunbyggnadssten, den olagenheten, att de

motstarinsupa vatten och under yintern sonder-
ro5t'

frysa i ytan, hvarigenom stenen slutligen
allde^s forstores. Detta sker, sasom be-
iant ar, derigenom att vattnet, d& det

fryser, utvidgar sig och saledes sonder-

spranger stenen sa vida den icke har till—

raekligt sammanhang for att motst& den
kraft hvarmed vattnets utvidgning sker.

IVagot analogt harmed intraffar med il-

ia branda krukmakarekarl om man i dem
forvarar saltlosningar. Det hander da
ofta att saltlosningen genomtranger karlet

och krystalliserar inuti dess massa, hvar-

igenom karlets yta, pa*
hvilken man da\

vanligen far se en efflorescering af saltet,

efter hand sonderspranges af saltet som
under crystallisationen utvidgar sig lika-

som vattnet uar det fryser. Brard har

liaraf fatt anledning till uppfinnandet af

foljande satt att profva stenarters forma-

ga att motsta* frostens averkan *). Af de

stenarter, som man vill undersoka, for-

fardigas terningar af ungefar aj turns

sida. Dessa laggas uti en mattad upp-
losning af Glaubersalt i kallt vatten , hvil-

ken forut blifvit upphettad till kokning,
hvarefter man later dem kokas deruti en

*) Bulletin universal des Sciences et de 1'In-

dustrie. Jan. 1824 Tcchnol. s. 5o.



6ig

half timma. Terningarna upptagas sedan

och laggas p& hvar sitt thefat, der man
fuktar dem med iitet af saltsolutionen,

hvarefter man Jemnar dem ororda till dess

de finnas betackta med en efHorescering
af saltet. Men fuktar dem da" ater med
saltsolution och l&ter effloresceringen a* nyo
hilda sig. Sedan detta hlifvit repeteradt
nSgra ganger , skoljas terningarna med
varmt vatten, da* man derefter kan af det

som affallit, ungefarligen sluta till den

averkan, som frosten skali yttra pa* hvar
och en af de undersokta stenarterna.

Barnes i Cornwall i Americanska Fri-S
s

l

* â

*n

staterna, har af en handelse funnit att med
man med mjukt jern kan skara stal °). ^Jj£

£

Han ville fila en jernplat fullkomligt rund
}

och jemn i kanten, och insatte den for

detta andam&l i en svarfstol; men ban
fann att platen dervid icke blef angripen
af filen utan tvertom gjorde djupa inskar-

ningar i densamma, och att den i all-

mainhet
ej kunde arbetas med hardadt

stal s& lange som den kringsvangde i svarf-

stolen. Platens kant syntes, under past&-
ende operation, omgifven af en eldring,
men blef obetydligt varm. Perkins i

London har, med fullkomligt lika resul-

tat, omgjort samma forsok. Han insatte

en cirkelrund mjuk jernskifva af gfr dels

turns tjocklek i en svarfstol och kring-

*) The Lond. Journ. of Arts and Sciences
Oct. i8a3 s. 2o5. — Annales de Chimie et

de Physique. Nov. 1823. s. 235. — Bulletin
de la Societic d'encourfcgeoient pour I'hidu-
strie nationals

A
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dref hcnne sa att hennes periferi hade
en hastighet af omkring ioooo fot i mi-*

iiuten. Han kunde da med skifvans kant
skara djupt i en fii af vanligt stal, och
da ban holi filen mot skifvans ena sida,

jemnslipades filen, utan att skifvan deri-

genom forlorade nagot i vigt, och utan
att nagondera blefvo betydligt varma.

Dactii Man har i England sokt finna utva-

R.oppar.gar an g5ra kopparen dels tiilrackligt duc-
til for att kunna utvalsas, dels tjenlig
att med zink gifva en battre messing,
Man har till detta andamal inrattat egna
srnaltugnar, uti hvilka den yttre luften

ar ulestangd fran kopparen, emedan man
funnit att detta vilkor ar nddvandigt om
kopparen skall blifva fullkomligt smidig.
Scheffield har uppfiumit en annan me-
thod, som bestar deruti att kopparen, i

form af korn eller medelmattigt tjocka

bleck, cementeras med kol uti tillslutna

karl, och upphettas, uti en hartill inrat-

tad ugn, till en temperatur som ej
ar

fullt tillracklig for att smalta kopparen,
vid hvilken hetta kopparen halles tills dess

yta far ett eget -crystalliniskt utseende.

En narmare underrattelse om denna pro-
cess, hvarpa uppfinnaren erhallit patent,
har annu icke blifvit meddelad *).

Satt att Man har lange haft den erfarenhet

hindra att kopparforhydning pa;fartyg angripes

f6rhyd-"och smaningom forstores af hafsvattnet,

nin&pautan att man hittills kimnat forekomma

*; Bulletin de la Societe d'enconragement pour
l'industrie nationale. 1823 s. 235.
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denna olagenhet. Sir Humphry Davy i fartys

England bar uppfunnit ett lika simirikt^Jf!^
som enkelt satt att fullkomligt hindra vattnet

vattnets &verkan pa kopparen. Han fann

att om ett stycke kopparbleck stalldes i

hafsvatten, bdrjade kopparen, efter en

ganska kort tids forlopp att angripas;
men om en liten bit tenn, zink eller jern

p& nSgot stalle fastloddes vid kopparea
forblef denne sednare alldeles oangripen,
och vattnet verkade blott pa* den vidlod-

da metalJen. Da tenn nyttjades ofver-

drog sig detta, efter nagon tid, med en

oxidskorpa som hindrade vattnets atkomst

till tennet, och kopparen begynte d& ater

att forstoras. Denna olagenhet undveks
alldeles da zink eller jern anvandes. I

enledning af flera anstallda forsok foreslar

Davy att vid nagot stalle af kopparforhyd-
ningens under vattnet sankta del fasta en
liten jernbelaggning af blott ungefar -j^-^
del sa stor yta

rsom kopparens. Jernet

forstores da smaningom, och kan sedan

ombytas., hvaremot kopparen alltid bibe-

haller sig oskadad. Det ar nodvandigt
att sa val jernbekladningen och forhyd-
ningen, som de kopparplatar hvaraf for-

hydningeu utgores , sins emellan hafva en

fullkomlig metallisk contact.
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