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rens alfter begreppen om visfa kunna blifvä

både redigare och vinna en ftörre fäkerhet, få

äro onekligt uplysningar om fådane, hyilka
antingen äro mindre bekante eller äfven blif-

vit aldeles mifskände, icke utan värde för dem,
fom låna deras upmärkfamhet åt den mångfald
fom förekommer i Naturens riken. Under he«

la min lifstid varm vän af en få behaglig öf-

fling, börjad under ögonen af fjelfva den ftore

Mannen, hvilken fäftat hela verldens på honom^
och federmera fortfatt fåfom ljuf fysfelfättning

då ledighet från andra åligganden det tillåtit^

har jag med nöje omfattat de tillfällen fom med*
delat mig dels mera kunlkaper, dels ftörre lju§

om tviftige föremål hos författare af arbeten

egnade åt Flora och Fauna,

Den Svamp fom 1 den fifta Uplagan af

Vext-Syftemet *) blef af v, LiNNé uptagen un-
der namn af Lycoperdon truncatum^ har länge va*

rit ett tviftigt eller rättare mifskändt föremål*

Det är troligt, att ganlka få under den korta ti*

den af von LiNNes fednafte år, då denne befyn*

nerlige vext förft upfördes på Svamparnas lifta^

känt den verkliga arten, och det var fåledes

i brifi af kunlkap derom, fom man anfåg den«

famma fåfom början till den få kallade Trernei*»

la Agaricoides **), hvars hiftoria längefedan un*

der namn af Lim/vampen intagit ett rum i K. A«
Handlingart), och federmera efter mångfaldi-

ge benämningar ftadnat^ kanlke med rätta bland

Ed 13. cur. MuRRAY Gotting. 1774' p. S24'

Retz. Fafcic. I. p. 3?.

t) Ott, MULLER i K, A. Handl. 1762. y. loy, t. p
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Pezha flägtets Arterft). Utan atl vidlyftigÉ

orda om denna ^ hvars Analys den berömde
ScHMiDEL, i det verk han il^änkc deni föm öf-

verlefvat honom,*) få mäfterligen upgifvit, tor-

de det vara tillräckligt att anmärka dcfs egent-

liga form fåfom turbinata^ för att vifa det orim-

liga i föreningen med den få kallade LycopeV'

don truncatum^ hvilkcn äger enligt Syft. Veg^

ett Corpus fubglobofum^ magnitudine a Pifi ad Pu*
gni^ cortice coriaceo^ fubglobofum^. fupra truncatum

et fere marginatum, Egenfkaper fom jag nu får

anledning att vidare beftyrka.

Snart 30 år tillbaka hade jag redän fedt

denna vext^ om hvilken jag afj utan tvifvel^

fäkrafte Man blef i anfeende till min förmödan
föivisfad, att den var den i Syft. Veg. ed^ 13
nämde Lycoperdon trUrcatum Billigt hade jag
äfven bordt följa det tillika gifne rådet att gö-«

ta kunnfkctpen allmännare om ett Natiir-alfter,

fom jemte det att vara utom till namnet riäftan

obekant, ägde fina befynnerligheteri Men hän-

delfevis har jag efteråt icke träffat den förrärt^

för par år fedan, hvilket nU föranleder mig att

föka ge ockfå en liten gärd åt kunikapen om,

en af våra inhemika Vexter.

A 1 Svani«ä

ti) I*ezuä inqviriäns. Pers. Syri^ fung^ p. 631.

*) Analys. Plantat. Cur. Schreb. Erlang. Man. 3. t. 7Ö.

**) Uti bref från Sal. Prof. v. LiNNé den Yngre, af 9 Mali

1785. erhöll jag följande utlStånde: "Den fände fvampen

nog sälfynt, och är den uti fifta edition åf Syfteiriet nåmdé

tycoperdon truncatum i den fSrtjente figur och att bli beflcrcf*

IfetL både till fin yttre och inre form i Gör au det«" « ^ -> ,
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Svampen finnes vexande på något fidländfa
ftällen i Barrfkogar der grunden är lerig, of-
van på barren ofta gömd bland Mosforna till

mer än hälften, men likväl icke med dem hop-
hängande. Det är defsutom i flutet af April
Månad fom jag fedt den nära Weftcrås, och äf-

ven på en ö i Mälaren, kallad Björnön. Den
fkall likväl ockfå vara funnen på andre flälien,

fåfom i Upland och Södermanland.

I florleken förekommer den något olika

från ett mindre Krikons till ett flört Äpples,
eller fom förut fäges, en knytnäfves, hvilket

fednare jag allmännaft anmärkt. Utan egentlig

rot, fynes dock den underfta delen, medelft

någre derifrån löpande, faftän lätt bortfallan-

de och flundom aldeles faknade fihriller fäftad

vid barren hvilka torde bidraga till Svampens
nphof. Skapnaden blir näftan fom ett updra-
git Scrotum, med många långsefter och ända
till mitt under — famt andre mindre ftarka

tvärs öfver gående fkrynkor, men ytan för öf-

rigt vid vidrörandet filkesmjuk och flät. För
ett beväpnadt öga tyckes den vara finknottrig,

hvilka knottror fedan utgöra ett fint ludd. I

början är ytan utan fl^rynkor, ljusbrun, ända tili

genomlkinlighet mot lolen, men blir fmånin-

gom mörkare, likväl mindre vid Svampens öFre

del^ h vilken förfl hopdragen fom en liten ikål,

efter hand utvidgas flundom concav, men om-
fidor flat, näftan till hela den undre delens di*

ameter, men likväl tydligen flcilci genom en ur-

flående, fmai, vågig kant af fiiflare fahflans och

Ijufare färg, faint rundt omkring inunder knot»

trig
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frig (papillofiis). Den platta ytan är fpänflig,

ftiit och utgör ijelfva frörednings -fäftet 5 eller

en art Felta eller Cupula.

Hvad fom likväl i fynnerhet gör fvampen
märkvärdig, är defs inre iörhållande. Varfamt
genomlkuren, befiiines den inuti, under näm-
de Peka, fylld med en Vattenklar, i början .

fammanhängaiide klibbig gelémasfa, hvilken hos

den mjuka och likfom Ikäifvande Svampen, om
den åt fig (jelf lemnas, efterhand förtunnas och
blir flytande genoiri de öpningar foni vid full«

mognad uppkomma då hela kroppen hopfaller

och Pelta nedtryckes tili rotfäftet. Omfider de-

liqvefcerar fvampen och förfvinner.

Sedan jag jemte färfka Exemplar af fvam-
pen meddelat Hr Prof. O. SvARTZ berörde an-

märkningar, har jag äfven från honom haft det

nöjet att inhämta följande uplysningar fom tor-

de fullkomna Hiilorien af mitt föremål,

. Nämde Vän har i det ofvanomtalta Schmi-
dellka verket funnit fvampen på mycket tydligt

fätt bcfkrefven och tecknad, fafl under ett främ-
mande namn, få att ingen tvifvel kan någonfin
upftå om bägges öfverensftämmelfe. Likväl fy-»

nes den förträfflige Forlkaren icke hafva varit

i tilliälie att följa de fednare förändiingarne af

Svampen hvilka bevifa kke allenail analogien
med den förd omrörde Limfvampen, nu Peziza iri'^

qvinans Pers, , utan och fannolikheten att den när-

varande hör tiii famma flägte. Hos Schmidels
figurer^ hvilka utmärka frörednings-fäftet, är

det*"»
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detta hopdragit, näftan fom en ftörre eller min-

dre öpning, concav fom en fkål. Att den är

fådan i yngre tillftånd, men vidgas och plattar

fig omfider, är förut anfördt. Då Schmidel ic-

ke fedt den få förändrad *), är ej underligt att

det bos Pezizerne vanliga phaenomenet undfal-

lit honom, neml. fröftoitets till Ikiftes fpänfti-

ga utpufiande från peltans fubftans, hvars på ii-

dan fkurna perpendiculära ftrimmor eller frö-

gömen Han likväl bland fme fig. utmärkt. Att
fådant frödoft gifves, är ganfka fäkert , och

händer då peltan blifvit utvidgad och retas af

folflrålarne. Sedan desfe uttömninger timmat,
remnar ofta fröfäitet i mån fom fvampen nal-

kas fin uplösning»

Förhållandet af den i Svampkroppen inne-

flutne ymniga Vätlkan, förtjenar icke mindre
att anmärkas. Den är aldeles Criftall-lik , eller

fom ScHMiDEL yttrar fig — fom Glasvätfkan i

djurögat, men defs, i början, hophängande fa-

llare egenfkap, att icke utan klimpvis delas,

härkommer af hela masfans likhet med ett gé-

le^ hållet innom genomfKinliga celluler, i lik-

het, fpr ett ilarkt beväpnat öga, fom en fufpen-

derad fpindelväf, Härigenom hålles yätlkan tiU

fammans och är likfom klibbig till den tid, då

hon, fom fagdt är, fluteligen bortflyter, fedan

cellulerne åtlkilgt fig eller blifyit uplöfte.

Ett fådant SlemhyJle fom finnes hos den-

na art få väl foni hos Limfyampen, gaf Schmi-
DEL

*) Ex ftflis perpendicularibus opacls tamen nihil exhalare yidj,

non pbftante qvavis induftria. Schmidel Anal. pl. 3. ?•

62. 5.
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DEL anledning att förmoda en verklig flägtfkill-

nad hos desfe från Pezizerne, och förellog för-

denlkuU namnet Burcardia för båda, och befkref

denna under namn af Burcardia glohoja. Likväl,

då oaktadt Svampkroppens olika daniag, ingen

betydlig åcfkillnad märkes uti det man i all-

mänhet anfedt för fröredning hos Pezizasflägtet,

torde det hos PersoON a,ntagna .namnet, för

tner likftämmighet, kunna tills vidare bibehål-

las,'') eller Peziza Burcardia ^ men med följande

förändrade differentia fpecifica : ..fis Jif

Globofa^ umhrina^ carrugata^ intus gluHne repUta^y

receptaculo primum contracto excavatOy demum di"

tatatOy piano*

Synonyma:

Burcardia globofa, cortice reticulatof) ScHMiDEL,
Anal. pl. Man. 3. p. 261. t. 6g.

Lycoperdon tfuncatum: parafnicum^ globofum,
truncatum. Linn. Syft. Veg. p. 8^4.

Peziza Burcardia. Pers. Syn, p- 63a., g.

Habitat in Pinetis ad terram, folo argillaceo.*^)

A 4-- In.
*) Persoon har benämt den föri^a afddningen Pezizae-flägtej

;

Trtmelloi4e(t, hvarigenpm deras riaiur vitmjirkes.

'

f) ScHMiDELS uttrjrck: cortice retku.lato måfte föka? uti |iu-
dens betraktande under fynglafet, då de 6na J^nottrprne me«
delft håligheter och uphöjningar fins fmelian förenas.

**) J? e ^ i z a B II r c a r d i a

:

X)efcriptio,

Fuflgus yarls magnimdmls p Prunj ad PugnI, ^orp^:, giobo.
fum, fuhmde ovatoim ( fcrotiforme} radice parens, fibrillp
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Ingen ting var rimligare på en tid då Svamplä-
ran var föga elier icke vidrörd, än att trån

Svampens klotrunda form föra den till Lyco*
perdon; ett flägte, fådant fom det i LiNInEjska
vextfyflemerne förekommer, innefattar ej min-
dre än 12 iärikiite. Från den ofvanpå ofta

platta eller flata ytan fom fiöfäftet tiillkapar

(facies truncata), härledde fig det fpecinka nam-
net. Om den af Schmidel anmärkta hopdragna
fkålformen då varit bekant , hade fvampen tro-

ligen fått andra grannar ibland de öfrige af fin

familj.

Att von LlNNé kallade den Parafitijk tor-

de komma från Svampens nära gemenikap med
affallne vextdelar, ehuru den fynes vara vid

dem fäftad. På träd finnes den visferliejen icke^

Ått ändteiigen Pulpa kallas iiccior och fpongio-

fo-fuberofa, må af Schmidels figur t. 69- f» 13.

förklaras^ hvilken vifar på ett itufkurit ochftor-

kadt fiycke, utom huden, det inre cellulära vä-

fendet, förmodeiigen i fvampens omogna ålder

blottade^ fedan deliqvefcerar det och huden fam-
man-

jaras hinc inde exferens ,
longltudlnaliter plicatum, transver-

fe rugofumV umbriÄum, tactu mollc, fericeum; oculo arma-"

to granulofum, vel minutisiiffie papulofum, fuperncie villo

implicato qvafi contexta. Intus glaberrimum j hum^re lim-»

pido gelatlnoro vifcido repletum. In juniore humor ctlluUt

inclufas psllucidis, inde cohsrenj, ztate vero evanefceatibus

1. dlsfolutis, in laticem defluit. Rtceptaculum Initi» con-

tractum valde excavatum, fennm dilatttur difco modice con-

cavo, demum piano, margine fub-cartilagineo undulato pal«

lidiore» inffa circum circa minute papulofo cincto. Difcui

feminifer, fpoiulis ut in congeneribus avolantibus»
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nianfkrumpnar. Jag anfer fåledes fanningen af

Svampens fordna benämning vara, enligt förfta

åberopandetj fåfom ex trjpode dictum. .

På Tab. 1, föreftäller

a. Svampen med ntyidgad difk (på de ofvanberörde

Schmidelfl^e figarerne fes den i yngre tillstånd)

i naturlig storlek.

b. En perpendicalår genomfkärning a£ fvampen,

fom vifar defs under Ikålen varande och med den

geleaktiga vätfkan fyllda kropp.

0. En liten del af fkålens diik
, på fidan fedd, un-

der mindre förstoring,

* de ofvanifrån ntdoftande frön.

d, Frögömmen med paraphyser, under mycket itarkt

förstorings-glas.
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SVAMPAR, saknade i Fl. Svec. L., funne i

Sverige och antecknade

af

OLOF SWARTZ.

Fortsättning. *)

S j e t t e S t y eket

I-Helvelloidei. M utk els vam par, Förfed-

de med hinnaktig hatt (af olika form) åtikild

från foten (då en fådan finnes).

SPATHULARIA.

Hatten klubbformig, platt hopklämd 5 ä öm-
fe fidor nedlöpande på foten fl).

S. fl avi da, hatten aflång, flät, hvitgul. Pers.

syn. p. 610. Clavaria Spathuiäta. Flor. Pan, t,

Helvella spathuiäta A, Afzel. W, A.

1773, Sowerb, fung. U 35".

Vexer meft i barrlkogar, flocktals, p^ jorden

,

höfletiden.

S. r u-p

*) Se 5 qvartalet i8li.

ä) Detta (lägte införes icke i v, LiNNés egna arbeten.
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ruFa, Hatten bredt eggformig, adng, röd-

gul

Clavaria spathulata. Schmid. 'Anal. U ^o* f. I.

Synes väl fkijd både till form, utfeende och

färx från den förra. Jag har blott en gåiig fun-

nit den i Carlbergsfkogen vid Stockholm, —
bland barr och mosfor.

LEOTTIA.

Hatten cylindrifl^ eller conifk, öfveralt betäckt

med frögömmenj och genomtränges af foten*).

L. Ludvig! 13 Hatten näftan conifk, guldgul,
foten blekare, kort, vid bafen fvart. Pers^

syn. p, 6u. t. 3. f. if.

Ibland

Spathnlariarufa.

Fungus gregarlus,

Stipes clrciter unclalis, teres inferne parum incrasfatus, apIcc

attenuato plleo medio infertus glaber levisfim« ftriatus,

plleo concolor.

Pilcus clavatus obverfe ovatus compresfus, margine integer i,

fubfinuatus, utroque latere in ftipitem decurrens, oblique pli-

catus lutco rufefcensi thccis s. veficulis fporiferis fu-

perne tectus, hinc in adultis pulvere inftar infpersus. Dlf-»

fert a S. fLavida: stipite laeviori, minus rugofo, fuperne

fere acuminato , pileo fubundulato & Colore.

*) LeottisE-flägtet var icke bekant i v, LlNNés tidi
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Ibland är hatten eggrund, och defsutom mjuk
och flipprig.

Träffas i Aug. på våta {lällen i Skogsparker.

L. r> i c k s o n i, Hatten klubblik, trubbig, röd>
foten lång och blekgul. Pers. syn. p, 6l2.

Clavaria epiphylla, Dicks, pl. er. 3. 22. t. 9»

f, 10.

Förekommer vid kanten af kärr, fittande på
ruttnade blad.

L. Bulliar di. Hatten egglik, höggul^ foten

lång och hvit. Fcrs. syn. p. 6l2.

Clavaria Phalloides Bull. ch. 214. t. 463. f. 3»

Vexer flocktals på fumpiga ilällen, på de af*

fallne löfven.

HELVELLA.

Hatten (med fot) hinnaktig, upblåfV, å ömfe fi»

dor nedböjd. FrÖgömmen på öfre iidan *).

a sul-

) SSrom egentlige arter af HdvelU ägde v. LiSNé tvennct

H. Mitra och Pineti, Under den förres namn dölja {>§ |

eller 4 firfklldte arter j men vi behålle namnet Mitra för

den fom troligen förft ägt det C^f Schaeffer), men fom jag

ej vet vara hos ofs obferverad, utan i def^ ftälle leucoph<ta

och infuU' I K. A. Handl. finnes förut af Hr Dr. A. Af-

SELXVS en Cörträfflig afhandling om Sveaika HelvcUer» frSa
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H. sulcata. Hatten är fvart, nedbögd, 2-fli-

kig, och anvuxen; foten tät|> långsefter ut-

anpå jemt fårad och brun. Pers. syn. p. oif-

A, Afzel. i K, A. Handl. I783»'S. 305-. t, 10.

f. I.

Finnes i Ikogsängar om höften ^ men icke all-

män.

H. leucophaea. Hatten fri, mångflikig, gul»

hvit^ foten långsefter gropig och med utftå-.

ende kanter, famt nedtill något utfväld. Pers^

syn. 616.

H. Mitra L. fl. Sv. a) Sowerb. f. i. 39. BuIL

t. 446.

H. läcunosa b. Pallida Ji^/zel. 1. c. f. 30^.

Förekommer i granfkogar på bara marken. Hat-
ten är ftundom litet anvuxen.

H. nigricans. Hatten urnupen, å ömfe fi«

dor tilltryckt, men ej anvuxen, fvartacktig;

foten finftrimig. Pers. syn. 617.— Flor, Dan,
t. f34. f. I.

H. atra. Jfzsl, 1. c. s. 307.

Mycket mindre än den förra 5 med hvilken den
väljer lika boftälien,

H. i n«

hvilken jag dock i följe af fednare uplysalngir nigot af«5

går. Hdvdla Pinai är troligen ca Thelephora,
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H. infula. Hatten är llät, mycket rynkig
upblåft, caneibrun^ foten ftundom något lu-

den och blekare. Pers, syn. p, 6l8-

H Mitra b. Linn, fl. Sv. ed. 2. ^fzel, 1. c.

s. 303.

b. H. Mitra nuda. Afzel, 1. c. s. 303. Michel.

p. 204. t. 86. f. 8.

Träffas i bergiga barrfkogar, få väl på tallftub-

bar fom på deras ruttna rötter. På b är foten

glatt men något gropig. Vexer både Hörre och
mindre, och är fäkert Ikild från H. Mitra Pers,

på hvilken foten är fårad och gropig och hat-

tens färg ganfka mörk.

H. esculenta. Hatten aflång, vanlkapad,

ftundom tvåklufvenj brunaktig, köttig, an-

vuxen, på längden och tvären rynkad^ foten

kort och näftan flät och hvit. Pers, syn. p.

. 618-

H. Mitra, FL Dan. t. 116.

Kallas vanligen Stenmurkla; famlas utrikes få-

fom Murklor till användande i köket. Vtxer

pä jorden, färdeies vårtiden.

H. Pezizoides, Hatten tvåklufven, ned-

böjd, fri från foten, fvartbrun, på undre (i-

dan knottrig^ foten pipigj fmal, fvart.

Afzel. L c* s, 303. t* ic. f. 2. a. b. c.

Bör-
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Börjar fom en Peziza (med fot) , raen fynes hö-

ra till detta flägte.

Vexer på marken i granfkog; merendels flere

tillfammans.

Anm. Helvella horizontalis Ajz, h c, fynes

vara en Merulius-

HELOTIUM.

Hatten (med fot) halfklotrund, med frögömmen
på öfra fidan.

H, c i r é i n n a n köttig, brunaktig med half-

klotformig hatt *).

Leottia circinnans Pers, syn. p. 613. Ic. &
defcr. fung. 16. t. f. 6. 7.

1 barrfkogar på jorden, flere tillfammans i ring

växande. Yngre är den blekare och något

klibbig.

H. lubricum, mjuk och flipprig, gulgrön

med convex hatt och något hopklämd fot

Leottia lubrica. Pers, syn. 613.. VailU Paris,

t. 13. f. 7-9-

Helvella gelatinosa. EulL t. 473. f. 2.

Hel-"

'^O Begge desfe ärters kuplga hatt, fri fråa foten rundtom-

kring, fynes ikilja dera från Ltottisén,
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Helvella revoluta. Afz. W. A. HandI, 1783.
s* 309.

Phallufi lubricus. Fl. Dan. t. 71g.

Foten är gul, tät, något hopklämd, ftundom
gleft beflrödd med fmå mörka fjäll. Denna art

vexer i Löfträdsparker bland gräfet, i fynneihet

fedan mycket regn fallit, och kan då knapt hål-

las med fingrarne. Hattens färg är ibland myc-
ket mörk.

H. aciculare, knapplik, i början' fkålHk,

hvit och perennerande. Pers, syn. 677^

Leottia acicularis. Pers. Obf. Myc. 2. 20. t
f. 2.

Helvella agariciformis» Sowerb, t. ^7.

Foten är 4-f lin, lång och knappen i lin, bred.

Förekommer på ruttit träd växande.

MORCHELLA.

Hatten trind, afiång med nätformiga gropar (a-

reolse) på ytan, fom är betäckt med frö-

gömmen

M. p a«

*^ DetU flagte Sr i Flor. Sv, anfördt under Phallus, (om är

med ilarfva (volva^ förfcdd och med ett den {tmn\i egit

fcöHem. Bägge fskoas hos McrthdU'
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M. pätulä. Hatten käggelförmig , fri vid ba-

fen, groparne fnedt fyrkantige och foten i-

hålig. Pers, syn, p. 619. Sowerb, t. ^i. fig^

Media.

Fl. Dan. t.

Träffas äfven fom den vanliga Murklan 3 fom
har en rundare hatt och nedtill hopdragen^

famt näftan tät fot, på Svedjeland och bergak-

tiga ftällen om våren och brukas äfven fom den
tiyfsnämda.

2. CupuLARÉs. Skålfvampän

Halfklotformige^ concavcj fröbärande på ofrä

ytan.

Skäten med eller utan fot 5 mer eller mindre
concav, hyfer fma för blotta ögat omärkliga
frögÖmmen (Thecae) under fin öfre yta, in-

neflutande hvardera 8 frön fom utdofta lik

en rök ^'^),

B Aé Sub-

Morciieiia patula^

Btipes fesovl-iuncialis teres conlcifs, fistulofus aliefcehs , ie'^i«

ter ftriatus; fcrrugineö - furfuraceus^ Pilens tinciaiis , coriicu$

bafi infimo a ftlpité libef. Åreolä fubirregulåres^ 7honibdi<=>

de», coftatÄ, brunne», iiccitäte nigréscentes.

De under Peiiix namn hos v. LiNNé förenade ärtCF Vöro i§*

ke flére an 9, men af hvllka blott' | äro ackta^ nemligeris

P. acetahulum, cochleata j cyaikéidés ^ eufularls o. fcutellata

(de ? fiftnämde i fl. Sv.- iiptagne; tie öfrigé 4 höS^ tUi Ii-*

ii många andre flägtsr,
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A. Subftansen (mer eller mindre) gelcaktig*
(Tremelloideas

P. inqvinans, ftor och i flock vexande,
fvartklibbig, i början concav och omfider lik

en up och ned vänd kägla, med rynkig och
mörk yta. Pers, syn. 631.

Peziza nigra. Bu\U ch* t. 460. f. i.

Peziza polymorpha Lightf. fcot. 2, p. IOo^«
Fl. Dan. t. 464,

Limfvarapen* Muller i K. A. Handl. 1679 P*

J05. t. 3^

Tremeilä agaricoides Rett, pr. fcand. 2* 23

Tremellä turbinata. Huds^

Octosporå elafticäi Hedwi mtifc. fr# 2. t# 64

f. 5'*

Burcardia turbinata. Schmid. anal. 3. t. 70.

Polymorphus tremelloides. Naumb* difs.

1 allmänhet har Lycoperdon truncatura LiNN.
blifvit anfedd vara en ock famma, men den
hör till den följande. Limlvampen^ fom af MuL«
LER och ScHMiDEL blifvit redan få fullkomligt

feelkrifven, vexer ända till fena höften på ned-
huggna träd;j i fynnerhet af ek och bok.

P, Burcardia, ftor, i början klotrund^ med
hopdragen fkål, fom omfider utvidgas och blir

flat} inuti fylles fvampen af en genomlkinlig

gelc*
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gélémasfa och omgifves af en rynkig fvarU

brun hud* Pers. syn, p. 632.

Burcardk globofa. ScHmid. Anal. 261. t. 6(}é

Lycoperdon truncatum, Linn. Syft* Veg^

Närmare uplysning om denna märkvärdiga art

är meddelad af Hr D:r Hall i Vefterås,

P. sarcoides, köttfargad^ trumpetlik^ tltan*^

• på nätlikt ådrig. Flocktals hoplittandeé Pers*

syn, p4 633. Schaff, U 323* f. 2^7,

Peziza tremelloideäi ÉuU, ch. U 410. f. I.

Förekommer om höften på gamla nedhuggnÄ
trädilammar.

- J?* pörphyria Batfck törde Vara atinän ärt*

rortfättning i iiästa Qvai-tal^



20 1812^ jfan^ Febr, Mars.

Antlmonklle Kräkmedels flora, nytta vid Lamhe-
ters hotandes hrfaren fa KongU Ser. Ordens

Lazarettets uj^gifven

•L-^amhet (Paralyfis), är merendels ganfka fvar

att hjelpa^ allmänna ränsningar af inäifvorne,

utvärtes retande medel till Nervernas uplifvan-

de^ gnidningar med kryddade fpiritus, fpanfka

flugor, kalla bad på hvarjehanda fätt tillämpa-

de 5 m. m* äro gemenligen de botemedel fora af

Läkare -vetenlkapen förefkrifvas och erfarenhe-

ten ofta finner verkfamme, men i allmänhet
långfamt, hälft hos patienter fom genom vårds-

lös diet och ©ordentligt lefnadsfätt ådragit lig

Lamhet.

Så har jag, under mångårig Läkare-tilfyn

vid Lazarettet funnit. Under bekymmer både öf-

ver långfamheten i förbättring och patienter-

nas fvaga lifskrafter, har jag oförmodeligen

fedt en häftigare hugneiig framgång af mina
förfÖk med antimonielle kräkmedel ^ och ttor

mig vara ikyldig at härmedelft till Koiigl. Aca-»

demien upgifva denna glada ärfarenbet, hvil*

ken ofelbart kan tjena till många halfdöda fjuk-

iingars botande.

af

JOH. L. ODHELIUS.

Läka-

i'
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Läkare, fom känna den mångfaldiga nytta

• man har af Antimonielle Läkemedel ^ Ikola gii-

. la fådan anledning till desfe förfök.

En Sjöman, 30 år gammal, fom för ett helt

år fedan varit anfallen af hemiplegie, hvilken

påftod i 2 månader^ men derefte,r haft god häl-

la, ankom hit till ftaden från Götheborg fiftl,

fommar; en dag då han fkulle gå om bord, och
kände fig mycket matt, föll han omkull och

^ blef liggande fanslös, tils han af kamerater
bars om bord, oförmögen att röra lemmarne el*

ler att tala 5 tredje dagen derefter d. 4 Sept.

mottogs han på fjukhufet, då han jämte före-

nämde fymptomer hade incontinentia urinae &
alvi, och en ouphörlig fömnj han feck genaft

2 gran Tartarus Antimoniaiis, i vatten uplöft,

.:fom efter två timmar repeterades, hvarigenom
mycken flem upkaflades; dagen efter tvättade»

kroppen , och Infufum florum Sambuci gafs i

ömnighet, fora åftadkom fvettning. Kräkmed*
Jet gafs fedan hvarannan eller hvar tredje dag,
jämte lavement famt opiat, efter behof, famt
mot nätterne camphert och Fläderthé. Patien»

tens lamhet miniliades tydligen, fansning åter«

kom och d. 20 Sept. kunde han litta i fängen $

äta fjelf och d. 27 gå med andras tiilhjelp. Lam»
heten förfvann dageligen, han ftärktes med In-

fpfum Trifolii Aqvatici och lemnade Lazar^t««

tet infk d. 13 October.

En huftru, 40 år gammal, af öark krops^

byggnad, fjuknade d. 24 Sept. i ftark feber med
fvår bufvudvärkj fom d, 3 October medförde
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apoplectifk åkomma med rosflande andedrägt,

qvafd kropsrörelfeoch tung fömn^ ådren hade
då blifvit öpnad och kroppen ftarkt frotterad.

Hon emottogs i Lazarettet d. 13 October med
flark feber och oren tunga, famt oförmögenhet
att tala eller röra lemmarne. Tartarus Antimo-
nialis gafs gen^ft^ men fom 4 gånger målle repe*

teras innan kräkning upkom5 dagen efter repete-

rades famma medeJ, fom då efter förfta dofis

gjorde ilark värkan med upkaftning af mycket
llem^ hvarefter Fläder -infufionen och campho-
rata gåfvo ömnig fvettning. Samma method
fullföJjdes hvar eller hvarannan dag, och pa-

tienten förbättrades ögonfynligen få, att hon d»

it6 No v. kunde allena gå hem, med återfläld

kraft i tal och alla kroppeiis rörelfer»

En L3eutenant3 f56 år gammal, fom hade myc«
ket vanvårdat fin kropp, haft många primitiva 11-

philitilke åkomnror, brukat mångfaldige mercuri-

elle läkemedel och befynnerligen de 2 fifta åren

märkt hälfans betydliga förluft, få att hanfiflLfom-

mar mycket afmagrat. Han rådfrågade i Sept.

månad Chirurgen Osbäck och undergeck hans

fvältcur^ men blef däraf ännu mer förfvagad

^fter 14 dagar, få att han nödgades intaga fän-

gen famt mifte all rprelfe-kraft i armar och ben,

famt talte fvårligen och oredigt. I fådan be-

Ikaffenhet intogs han i Lazarettet d. 19 Octobo
liade likväl god matluft och naturlig fömn.

Dagen efte? börjades med Tartarus Anti-

mionialis. hyilken förft efter 3:dje repetitionen

<ätt par Unimar emellan 5 hade lindrig värkan
med
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tned upkaftning af mycken magflem; Fläder-in-

fuQonen värkade federmera almän fvettning och

patienten vaknade efter fömnen följande dag
tnuntrare. Denne method repeterades hvaran-

nan eller 3:dje dag, och kroppen tvättades nå-

gra gånger med ljumt vatn.

Patienten började d. 2 Nov. att något röra

vänftra handen och foten, hvilken förmåga da-

geligen ökades, och fträckte fig fmåningom till

högra foten, men fom högra handrn ännu ej å-

•terfeck rörelfe börjades den I2 Nov. att bruka
pulvis Aconiti Ph. Milit, tillika, och Tartarus

Antimonialis ökades efter några dagar, allt fom
defs emetilka värkan krafde, hyarefter patienten

fmåningom återfeck kraft i armar och ben,
kjnnde äta fjelf och ftiga up ur fangen, famt

Han flyttade från Lazarettet i detta till-

flånd d. I Dec. I8ll, med iinderrättelfe om nö-

diga förfigtighets-mått för det tillkommande.

talte med redighett

B 4 B^/hrif.
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Beskrifning pa ett vdfidjfjdlL fa inrdttadt^ att rå-

ken ifrån had Jiorre ei.åjiadfm häljl kan ,

nan den gar bort i luften^ ledas genom en opp^

ning pa fidan af skorjtenen in uti fersktldta

rum eller Canaler^ for att affdtta fm vdrm
till flera, beböfy,

af

A, N. EDELCRANTZ.

b, c, d, Fig. I. föreftäller en vanlig

rökgång eller fkorften uti ett hus. På en af

fidorne deraf göres uti någondera våningen, el-

ler i vinden elier i bägge, en vertical öpningj^

dubbelt få hög fom rökgångens diameter, f g,
hvilken upfylies af ett verticalt flående fpjäli

eller jerniueka feg, röriipj omkring en hori-

zontei axe] e på det fätt, att .när fpjäiiet läg-

g-S ner horizonteit uti ftälrningen h ei, finnes

yökens verticala upgång hindrad, men i defs

flälle för denfrimma en ny väg öpnad, genom
e g, inuti canalen o n m 1, oeh under jernplåten

O 1, hvarifrån denfamma föres in i huiet til fle-

ra economifka behof, fom fordra meddelande
af hetta, fåfom bakning, rums upvärmaneje,

torkning af kläder, sf födoämnen, af fpanmål
eller malt m. hvarefter famma rök, fedan

den huniiit till ändan af öpningen n o 1 m, vän^

der nu på andra fidan om o n, och genom hvalf«

da öpnirhgen under hfi, återgår til fkorftenen

och
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och öfver horizontella fpjället e i fortfätter fin

gång verticalt till fria luften. Hela förrättnin»

gen beflår fåledes endaft deruti, att fedan mur-

jiingen på lidan om öpningen, med tjenliga ca-

naier eller rör, hvalf eller planer, af tegel el-

ler någon metall 5 blifvit inrättad för det ända-

mål fom är i fråga, och röken förft några mi-

nuter gått verticalt och fåledes upvärmt fkor-

ftenen, yänaes fpjället, genom en utgående

jernarm, ifrån fin verticala fiällmng till en ho-

rizonteL Den varma rökcolumnen fom förut

upfylde fkorftenen, och genom lin fpecifika lätt-

iiet vill upfliga, blir derigenom aflkuren i 2
delar, af hvilka den öfre fortfar att röras up-

åt, och nödgar tillika luften uti den nu öpna*
de canalen hef att följa fig efter 3 den nedra
åter, fom af fpjället e i nu hindras att gå ver-

ticalt , tränger fig fram horizontelt i den nedra
öpnade canalen eg ml, under plåten hl, för

att fylla det rum der lemnas, genom öfra luft^

columnens fligande, och fugning ifrån famma
öfre canal. Man fer häraf lätt, att, ehuru all

röken på detta fätt kommer att göra en mer
eller mindre lång omväg, defs upftigande eller

draget, fom är en verkan af en genom upvärm*
ninr,en erhållen fpecifik lätthet, lika väl fort-

far, utan annan minOvning, än den rörens fri-

ction mot luften kan förorfaka.

I anfeende till iiflnämde omftändighet, tW
lika med rörens Händiga affvalning, är det tyd-

ligt, att en gräns måfte gifvas för längden af

den väg fom röken på detta fätt kan föras, utan

%it draget ikali uphör^. Denna lingd beror

B f huf*
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hufvudfakligen af följande 3 omftändigheter

:

eldens intenfitet i eldftaden, fkorftenens högd ,

famt defs och canalernes diameter; af desfa

verkande orfaker bidraga de 2 förfta att öka
draget 5 och den lifta att minlka friction^ hvar-

före äfven fido-canalerne ej böra vara af min-
dre 5 utan fnarare af ftörre vidd än fjelfva lkor«

ftenen.

Af locala belkaffenheten beror fåledes i

hvarje fall denna gräns; men (om tillräckliga

förfök ej hittills blifyit gjorde för att noga de-

terminera defs lagar, är det alltid bäft, äfven-

fom i de flefta fall blir tillräckligt, att ej gö-

ra rökens horizontela väg längre än den ver-

ticala.

Vid eldqvarnen i Stockholm har detta fatt

förft blifvit användt till en ny mechanifk inrätt-

ning för fpanmåis-torkning, hvarom färfkilt be-

ikrifning längre fram kommer att meddelas.

Röken ifrån den eldftad, fom der fätter pannan
till ångmaschin i kokning, går förft, tillika med
lågan, horizontelt igenom och omkring pan-

nan till Ikoi ftenen, hvilken innehåller 27 tum
i fyrkant, fedan verticalt 25" fot till fpjället,

derifrån åter horizontelt uti canaler öfver ett

nuiradt hvalf och under ett golf af jernplåtar

7<j^ fot, och llateligen i Ikorftenen tillbaka ver-

ticalt up 5*0 fot innan den hinner till fria luf-

ten? fåledes inalles, utom eldgången omkring
pannan, 75" fot horizontelt och 7^ fot verticalt,

uran att draget af denna långa väg, fom tili«

fr:h,mans utgör jgf fot, fyne§ betydjigen fqr^

ininlkadt.
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Rökens hetta, då den lemnar hvalfgångar-

ne, är ännu i det närmafte lika med den a£

fmält bly; och har vid denna inrättning, utom
fädestorkning, varit med fördel nyttjad, att

grädda bröd uti dertill inrättade ugnar af tack-

jern, hvilka endaft af denfarama blifvit uphet-

tade.

Då man på detta fatt kan behålla och dra-

ga nytta af en värma, fom eljeft i de flefta fall

i fria luften onyttigt förloras, torde denna up-
finning, på flera fiäilen, där en längre eldning
underhålles, kunna med förmon användas. Me-
thoderne dertill, fom i allmänhet bero af ända-
målet och localen, kunna näftan oändeligen va-
rieras, och af kunnige perfoner verkftällas, ef^

ter hvars och ens tycke och behof.
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FcrfSk till en Chemifk Nomenclatur,

af

J. BERZELIUS.

på en tid då hvarje fpråk dels öfverfätter dels

fjeif bildar nya vetenfkaps - och konft-benäm-
ningar^ enliga med defs eget lynn^, torde före-

taget att återupftälla en Latinfk Chemilk Nomen-
clatur fynas onyttigt. Emedlertid är det en fan»

ning att vetenikapernas odling i allmänhet måfte

aftaga i mån fom färfkildta Länders vetenlkapsid-

kare Ikilja fig ifrån hvarandra i fpråkgemenfkap.
Utom fvårigheten att förflå färfkildta tungomål

>

orfakas deraf en obeftämdhet i termer, fom fö-

der mer eller mindre betydliga och för veten-

ikapernas framfteg fkadliga mifstag. Jag önlkar

vif^ icke att den tid må återkomma då de lär-

da i fina fkrifter allenaft nyttjade Latinfka fprå-

ket, h^ilket, under det fambandet dem emel-

lan derigenom lättades, aitid betog almänheten

begagnandet af deras arbeten och gjorde deras

kunlkaper till ett flags Monopolium för dem.
Vetenlkaperna gagna männifkoflägtet blott i

mån fom deras refultater blifva almänt fattliga

och kunna uttryckas på ett för mängden begrip-

ligt fättj men äfven de lärde behöfva, oak-

tat de nyttja fina färfkildta fpråk, i hvaije ve-

tenfkap visfa almänt kända benämningar,"- till

hvilka olika fpråks vetenlkaps-termer kunna hän*

föras ^ och till fådana allmänna benämningar är

intet
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intet fpråk tjenl^gare än det Latinfka : Utan en få-

dan alirän Nomenclatur blifva alla termer fnart

obeftämda, ofäkra och olika tillämpade af fär-

Ikilda författare. Kaftom en blick på Natural-

Hiftorien före LiNNés tid j hvilken fvårighet att

förftå författarne, hvilken utomordentlig mängd
fynonymer för hvarje växt och hvarje djur^

fom förvirrar allt och gör vetenlkapen fvår at

fatta! Nu, då vi följa LiNNés almänna Nomen*
clatur, äro författare fäkra att iörftås, och Lä-

fare förfkräckas ej vid namn på åtfkilliga^ före-

mål ur Natural-Hiftorien, hvilka icke altid fin-

nas i ordböckerna, men fom förklara (Ig fjelf»

va genom namnet ur Linnciska fyftemet,

Chemien har fammabehof af ett almänt rät-

tefnöre för lina benämningar^ den har under

några år betjenat fig af den Antiphlogiftifka

Komenclaturen 5 hvilken, fedan den för fin tid

upfyllt defs berömde författares affigter, gifvit

en vetenlkaplig bildning åt Chemien, fom dittils

beftått af en fpridd erfarenhet, näflan omöjlig

att i ordning ftälla. Men fedan denna tid har

vetenlkapen gjort ganlka Hora framfteg. Då ge«*

nom defs uptäckter Nomenelaturn efter hand
blifvit mer och mer ofullkomlig och obeftämd^

har man fökt att afhjelpa detta, men på få

färlkildta fätt, att hvarje (and och näftan hvarje

lärd nyttjat fm egen Nomenclatur. För att infe

vidden af det onda fom denna oreda i Nomen^»
claturn förordfakat vetenfkapeti , behöfver man
blott jämnföra de färlkilda Pharmacopeer^ fom
Under fiftförfliUna lo å 12 år biilvit utgifne a£

Vetenlkapliga corporationer eller af enlkildaj-
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och man Ikall ofta fe famma ämne hafva oli-

ka namn i hvar Pharmacopé, ej fällan famma
namn vara gifvit åt aldeles olika ämnen, och
ganlka ofta den antiphlogiftifka benämningen,
fom merendels tillika innefattar en definition,

utmärka en helt annan fammanfättning än den,
hvaråt hon är gifven.

Latinfka Nomenclaturn är oundgänligt nö-
dig för Chemifterne, äfven om han fällan an*

vändes i deras Ikrifter, för att gifva ricktighet

och beflämdhet åt färfkilda länders Nomencla»
turer 5 och för att fatta ofs i ftånd att jämnföra
och rätt fÖrllå dem 3 men äfven defsutom är

den Latinlka Nomenclaturn öfver allt ännu bru*

kad i Pharmacien^ hvaruti den lättar medde*
landet af uptäckter och af läkemedels bruk, och
otvifvelaktigt förekommer mifstag, fom kunde
kofta männifkors lif, och hvilka, i annat fall,

ganfka ofta Ikulle begås af Läkare, fora vilja

begagna fådana upgifter, fom i andra länder
kungöras. Då det vore fkadiigt för mänfklig-

Keten att ftörre eller mindre Asfociationer gjor-

de en hemlighet af och ville för fig bevara
gagnande uptäckter i Medicin , få hafva alla

Läkare, likfora genom ett tyft bifall 5 öfverens-

kommit att alltid nyttja famma fpråk för att ut-

märka hvilka ämnen de bruka till fjukdomars
botande^ och redan det är tilräckligt Ikäl att ej

ön(ka någon ändring i detta affeende, hvilken
alltid vore få mycket fa rligare, fom mifstag än-

då Ike, oaktat man iackttagit den förfigtighe-

ten att införa en Latinik Nomenclatur i handel»
med Medicinalier.

Jag
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Jag tror bäfla fättet att faftftälla Nomen-
Claturn beftå deriiti, att icke ändra, eller tilläg-

ga andra namnändringar, till de föiUt antagna,

än de fom oundgängligen behöfvas. Men e-

huru fmå desfa af mig gjorda ändringar eller

tillägg änn må vara, måfte jag för läfarn för-

klara deras orfaker, och de theoretifka begrep

hvarpå de ftödjas. Nomenclaturns föremål böra.

fot öfrigt upftällas på en gång både naturligt

och fyftematifkt, hvilket ofta är fvårt, och lik-

iom allt fyftem, ibland conventionelt.

Innan jag talar om de vägbara kropparna
{kall jag anföra något om de ovägbara ämnen,

I fom vi kalla Electricitet, ljus, värme, och Ma-
gnetism3 likväl utan att ingå i den frågan om
desfa ämnen böra kallas materia, kraft eller

phenomen. Underfökningarne derom , fysfel-

fätta och hafva fysfelfatt Philofopherne, hvil-

kas fkarpfinnigafte meningar derom det är li-

ka fvårt att giltigt bevila, fom att vederlägga
de efter utfeendet mäfl: orimliga. De uptäck-<

ter Electrilka Stiapeln föranledt, hafva vifat ofs

nödvändigheten af upmärkfamhet på Electrici-

tetens verkningar på Chemilka föreningar, och
hafva uppenbarat för ofs ett få kraftigt Chemilkt
agens i Électriciteten , att man börjat ana iden-

titeten emellan detta och Chemifka affiniteten^

och kropparnes olika förhållanden till Electrici-

tet Ikall hädanefter göra grunden för alla Che-
milka fyftem. En mängd af törfök, få väl med
Elexrtrilka Stapeln fom utom defs medverkan,
önftäide af Volta och DwY, hvilka feoia ut-

göra en af Chemiens mäft iyfande epoker^ haf-

va
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va vifat ofs att tvä ämnen, fom äro i begrep att

förenas, utveckla motfatta Electriciteter^ hvilka
ökas ju närmare de komma till förenings-momen*
tet , och fattas vid defs inträffande i jämnvigt
med utveckling af värme eller med en häftig

eld^ allt efter intenfiteten af den Chemifka a-

ctionen. DavV's Iköna uptäckt af Alcaliernas

och Jordarternas decompolition ^ har för en tid

afvändt Chemifternes upmärkfamhet ifrån de
ljufa Utfigter af Chemifka theoriens framtida

tiliftånd fom finnas i Davy's Afhandiing om E*»

lectricifeten fåfom Chemifkt verknings- medel

>

men detta ämne fkall fnart blifva ett almänt

föremål för våra underfökningar, och vi tro o{s

kunna derifrån hoppas en ny gryning i Chemi-
ens Theorio

Då vi i en fyftematifk Chemifk Nomencla-
tur uptaga Electriciteterna, blir det en fråga^

om vi böra anfe de två EE, ljus och värme, få-

fom lika många farlkildta ämnen? det fyne väl

icke få, ty de två EE framaiftra vid fin före*

ning, ljus och värme på det mäft intenfiva fä£t^

vi känna, och vid betracktande häraf får man
anledning till den förmodan att, då två ämnefi

af motfatt Electrilk natur förenas, en urledning

Iker af de två Electriciteterna, hvilken då för*

orfakar temperaturens uphöjning och elden. Men
1 hvilket förhållande EE flå til ljus och värme

^

är ännu obekant. De i detta hänfeende upftäl*

de hypothefer, lemna altid mycket ioni de ic-

ke kunna på ett få tilifredsftäilande fätt förklara

att man har fkäl att antaga dem fom fannoiiKa,

Således måUe man ännu i Nomenclaturen upta-

ga
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ga både EE, ljus, och värmej fom färikilda vä-

fenden, till dels genoin framtida underföknin-

gar deras inbördes; förhållanden blifva updaga-

de. Magnetismen närmar fig dem, ocb bör ej ur-

acktlåtas^ ehuru han ej verkar fom Chemiikt

agens. Af desfa fem problematilka ämnen har

jag gjordt en Ciafs, fom jag kallat impcnäeraHUa,

Lo Im^onderabiUa.

Electricitas pofitiva,

negativa.

Lux,
Caloricum,
MagnetismuSo

Iho Ponderabilia:

Denna Clafs innefattar ämnen 5 fom lyda

tyngds- lagarna, I anfeende till deras törhållan-

de till Eiectriciteten dela vi dem i Électropojiti*

och Électronegaiiva^

Jag kallar Electropofitiva kroppar, dem fom
i decompofitionerne med Electrilka Stapeln fam-

la fig kring den pofitiva polen, och Electrone'^

gatiud dem, fom famlas till den negativa i).

I ordets egentliga bemärkelfe finnes intet äm-
ne fullkomligt Electropofitivt utom fyret, i affe-^

ende på hvilket alla andra äro Electronegativa^

men emedan desfa egenfkaper aro relativa, och
emedan ett ämne, fom är Electronegativt emot
fyre, kan vara electropofitivt emot ett annat^

t, ex. fvafvel, fom är negativt emot fyre, men
pofitivt emot Metallerne, få anfer jag alla de
ämnen för Electropofitiva, fom förenade med fy-

K. K liandL 1 Qjjarl. C re
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re famla fig kring pofitiva polen af Electriilca

Stapeln 5 och vice verfa. Granfen emeilan desfa
ämnen är få beftämd^ att de fiefta Electronegativa

ämnen icke kunna dragas till den pofitiva polen,
äfven fedan de äro öfvcrmättade med fyre; de
fyrfattä kroppar, hvilka jag kallat Superoxida^

lemna derpå allmänt kända bevis.

Efter denna almänna indelning följer en
annan, ej mindre vigtig, i enklé och fammansatta*

Sannolikt känna vi ännu ingen enkel kropp^
om icke fyre^ men här är icke frågan om ele*

menterna för Ikapelfen, hvilka förmodligen Mif-
va ofs för alltid okända. Jag förftår här med
enkla kroppar dem: fora i vetenikapens närva-

rande fkick fynas fådane Desfa äro å ena
]Rdan fyrg) och å den andra brännbara kroppar^

Desfa fednare fördelas natUrligaft i två ordnin-

gar, hvaraf jag kallar den ena Metaliolda och
deti andra Métalla,

Under namnet Metallolder förflår jag här ic-

ke Alkaliernes och Jordarternes radicaler, åt

hvilka Ermak förft gifvit detta namn. Desfa

kroppars Metallifka caracter fynes vara få af-

gjord, att det ej ar fkäl att utefluta dem ifiån

Metallernes ordning. Jag förftår här med Mc-
tallouler ett annat flags brännbara kroppar, fom
upftälier ftg invid Metallerne och hvilkas ca-

racterer de dela ^ utan att fullt ega dem alla 3

,
fådane äro fvafvel, kol, etC. Alla Metallolder

äro electropofitiva kroppar, fom giiva fyror

med fyre, och deras ordning ölvergår gradvis

nä*
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Öan omärkligt till Electropofuiva metaller. Nå-
g\a Metalloider förena fig med Metallerne med
frambringande af eld, hvilket phenomc?n är lifligt

i mån Tom Metallen är utmärkt Electronegativ.

Efter all fannoiikhet fkulle fyret, om det kunde
bringas i foiid form, Vara en Metalloid, hvara

yttre caractcrer Ikulle närma fig till fvaflets,

hvilket näft fyret är den maft Electropofitiva

kropp vi känna.

Jag begynner kedjan af de enkla kroppar-

na med fyiet, fåfom den enda abfolut electro-

pofitivaj ledan lölja Meta! loiderne ^ fom äro e]e-

Ctropofitiva i hänfeende till de flafta andra j deref-

ter Metallerne, fom börja med de ibland dem
ftarkall electropolitivu , hvilka följacktiigen bil-

da fyror 3 federmera de fom vifa en ciectroche-

tnilk likgiltighet, och hvarken bilda fyror el-

ler faltbafer*, llutligen de fom än ge fyror, än
bafei j och flfl de fom blott gifva bafer. Den-
na kedja af enkla kroppar börjar fåledes med
den mäft Electropositiva kropp, och flutar med
dem fom i högfla grad ega motfatta eicctroche-

miika egenlkaper.

Det är fvårt att göra denna upftälning med
Vederbörlig ricktighet, och man är ofta tvifvel-

aktig hvar en och annan kfopp bör ftäliafi.

Troligen har jag i följande kedja på ett och annat
ftälle förfelat den naturliga ordningen, genom
briftande detaljerad kännc^dom af några Metall-

oxiders förhallande till Alktlierna och alkalilka

jordarterna, men desfa fel kunna lätt rättas, i

mån fora vår kännedom af Metalloxiderne ökas»
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(. SimpUcia:

l:o Oxigenium^

2:0 Metatloida.

Sulphuricum 3)»

Phosphoricum.
Muriaticum 4).

3:0 Metalla:

Arfenicunié. Iridium. Ferrum.
Molybdsenum* Platiniim, Manganium ii)*

Chromiuni. Aurum. Ceriumi2).
Wolframium y)» Rhodium» Yttriutn.

Tellurium 8). Palladium. Beryliium»

Ofmium. Hydrargyruin» Alluminiura,

Tantalum 9), Argentum. Magnefium.
Silicium. Plumbum» Calcarium.

Titanium. Niccolum» Strontiura.

Zirconium» Cuprum. Barytium.

Stibium loX Cobaitum. Natrium 13).

Bismutum. Uranium. Kalium.

Stannum. Zincum. Ammonium 14),

2i Compofita.

Ssmmanfatta kroppars beflåndsdelar hafva
två föreningsrätt 5 och utgöra derigenom två

Clasfer.

Den för(la innefattar oorganiJl:a ki:oppar. De
äro förenade a) af brännbara kroppar med fyre;

i) af brännbara kroppar två, tre^ eller fiere til-

fam«

Fluoricum O»
Boracicum 6).

Carbonicum.
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famman, utan fyre; c) af brännbara kroppar för^

enade med oxiderade^ d) af oxider förenade med
hvarandra, på ett fådant fätt att hvar och en kan^
med bibehållande af fin fyrhalt, ikiljas ifrån de an-

dra. Alla desfa ämnen förena fig i gifna proportio-
ner, efter oföränderliga lagar, hvilka jag fökt
utreda i de åtfkilliga fortfättningarne af förför

ken öfver desfa beilämda proportioner.

Den andra Clasfen innefattar organifka Aljler^

Desfa beftå af två eller ibland af flera brännba-
ra kroppar förenade med en för dem gemenfam
quantitet fyre, fom vanligtvis blott är tillräcklig

att oxidera en enda af desfa brännbara kroppar. De-
ras beftåndsdelar kunna icke åtfkiljas utan att fö-

rena fig på flera nya fätt, utgörande tvåfaldiga

föreningar och delande fyret fins emellan efter

ganlka invecklade affiniteter. Elementerne för

de organifka kropparna lyda famma almänna
lag, fom beftänimer bildandet af oorganiflia för-?

eningar^ men de otaliga variationer, fom den-

na lag tillåter i den organifka naturen^ äro än^

nu cj klart beftämda.

Förnämfla flulnaden emellan desfa två clas«a

fer befl;år deruti, att den förfl:a blott innehåller

tvåfaldiga föreningar, enfamma eller förenade
flerfalt på åtlkilliga fätt, dä deremot den an-

dra alltid innehåller tre^ och fyr-faldiga, ete,

Xf) föreningar^ och desfa kroppar, fom äro fam^
manfatta, enligt principen för organifk productionj

kunna högfl: fällan genom Chemiens åtgärd bil-

das af helt oorganifka ämnen. Deras frambrin-

gande är förbehållit den organifka naturen, och

C 3 tyc^
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tyckes vara organifakionens Chemifka ändamål,
hv^J efl meilankomften af Nerffyftemet , fom pre*

fiderar för de organifkt • ch* mifka procesfcrna

och btftämmer producternas natur och egenfka«
per, löj döljer för ofs den inre gången af desfa

proct^jfer. Hyfvudvilkoret för all organiik al*

ftring fynes vara en Electrochemiil^ modification
hos elenienterne ^ olik den fom urfprungligen

tjlikommer dem i den oorganilka Naturen. Sedan
de biifvit fkiljda från de organiika kroppar, fom
franibringat dem , fträfva de altid att återvinna

fin urfprungliga Electrochemi(ka modification,

och genom denna tendens jäfa och decompone«r
ya^ de i beröring med luft och Vatten, och vid

ökad temperttur.-

A, Com^ofita inorganica^

%. Combinntiones comhufiiHHum cum Oxigénto,

De kroppar, hvilka vi kalla Oxider, kun*
ca, i affeende på fina chemilka egenikaper, de«

la§ i fyra färfkilda Clasfer.

a) Jag kallar den förfla fuhaxidoy och för*

Jlär dermed de oxider, fom innehålla få litet

fyre, att de äro hvarken faJters bafer eller fy^

yor. De förenas fällan fins emellan, och aldrig

med andra ämn^ n. Sådane äro de lägre oxider

^f Kalium och Natrium, fom ännu icke bildan

»Ikali, fådan är den fvaita Arfenik- oxiden,

hvars befkrifning jag meddelat i en af mina
afhandJingar om biftämda proportioner; fådane

iro Jemväl de fvarta och gri öfverdrag, fom
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fniåningcm fördunkla den Metallilka ytan pä
bly, zink, vismuts och hvilka efter någon
tid utgöra en bekiädning omkring Metallerne,

fom fkyddar dem för luftens vidare åverkan*

Oaktat alt bemödande, har ja.e: aldrig kunnat er»

hålla desfa fuboxider i fullkomlig renhet, AU
hvad jag vet om dera beftår derutj, att de till

en del reduceras då de begjutas med alkali el*

ler fyra, och att fyret famlar fig på den öfriga

delen Metall, hvilken derigeno mförvandlas till

en faltbafis. Man kan äfven lätt genom beräk-

ning bevisa verkligheten af några bland desfa

fuboxider, t. ex. blyets, hvilka tjesfutom lätt

bildas på denne metalls amalgama. Man
vet att Mönja innehåller gång få mycket fy-

re, fom den gula oxiden ^ multiplication med
förutfätter en lägre oxidationsgrad än den gula,
af hyars fyrhalt mönjans bör vara en multipel

med ett helt tal, Likafå förhåller fig med Jer-
net, det betäckes äfven efter en tid med en
gräacktig beläggning, lom har ett mindre me-
talliikt utfeende, och icke heller är den fvarta

oxiden,

h) Andra Clasfen kallar jag Qxida. Deras
caracter är att bilda faltbafer, eller åtminftone
förena fig med andra fyrfatta kroppar, utan att
ega egenfkaper af Syror, Då famma brännbara
ämne ibland lemnar två oxider, hvilka båda til-

höra famma clafs af oxiderade kroppar, betje-^

nar jag mig till deras åtfkiljande af famma me-
thod, fom i förfta Antiphlogiftifea NomenclatU-
ren brukades att utmärka de båda graderna af fyr-

fättaing bo$ famma radicalg neml. med flutän-

C 4 del-
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delfen ofum till det brännbara ämnets namn , då
detta ämne är mindre ^ och med icum^ då det
är mera oxideradt. Således kallar jag fvart Jern-
oxid Oxidum Jerrofum^ och röd Jernoxid cxidum
ferricum, Åtlkiiiiga JVietaller gifva blott en falt-

bas; jag har gifvit deras oxider flutändelfen
icum^ emedan de troligen ej ega någon annan
bafifierings-grad^ och denna ändelfe bäfi: pasfar

för fammanfättning af namnen på de föreningar
hvilka desfa oxider ingå*

O Tredje Clasfen af oxiderade kroppar
innefattar fyrorne^ Acida^ och

£) Den Fjerde alla oxiderade kroppar, fom
äro förenade med få mycket fyre, att de uphö*
ra att vara faltbafer^ utan att ändå blifva fyror.

Jag kallar dem Superoxida, Deras caracter är för-

nämligaft, att ej förenas med andra oxiderade

kroppar^ utan att förft afbörda den del af fyret^

fom gör dem til fuperoxider. Sådane äro fu*

peroxiden af Kalium och Natrium ( för hvars

uptäckt vi hafva Gay-Lussac och Thenard att

tacka) den röda och bruna blyoxiden, etc. Det är

klart att man kan åtfkilja två fuperoxider af fam-

ma Metall, på lika fätt fom vi åtfkiljt oxider

och fyror af famma radical.

e) Men innan jag anför liftan af fyrfatta

kroppar, bör jag nämna några ord om oxiderna

af Ammonium, likväl utan att ännu innefatta

dem i någon vifs clasfifiering, emedan: i:o de
idéer jag derom upgifvit, ehuru enliga med er^

farenbeten och oundvikligt nödvändiga följder

af
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af de nyligen iiptäckta proportionslagarne, än-

nu äro blotta bypothefer^ fom dock öfverens-

ftämma ganlka väl med alla omftandigheter^ och

2:0 desfa idéer en gång ovederfägligt bevifade,

äfven framvifa hos Ammonium helt fkiljaktiga

egenlkaper ifrån andra brännbara kroppars. Jag
har fökt ådagalägga att Ammoniaken, i det den

frambringar väte och qväfve eller deras oxider,

ändrar Ammonii urfprungliga Electrochemilka

modification^ att tvåtredjedelarne af Metallen

frambringa med den ftÖrre qvantiteten fyre en
Electropofitiv kropp, fom vi kalla Qväfve (azo-

te eller nitrogéne), och hvilken om den vore en-

kel, äfven vore en af de mäft electropofitiva Metal-'

loider. Den tredje delen af Ammonium fom å-

terftår, ger med en liten qvantitet fyre en ele-

ctronegativ kropp kallad Wäte (hydrogcne), fom
eger mindre tydliga electronegativa egenfkaper

än Ammonium och Ammoniak, och fom, i fall

han vore ett Element, Ikulle ftälla fig emellan
Metalloiderne och Metallerne, Likväl faknar

Qväfvet, och i de flefta fall äfven Wätet, den
af Metalloidernes caracterer, att förenas med Me-
taller, hvilken omftändighet fynes utvifa en
halt af fyre. Utom Wäte och Quäfve tyckes

Ammonium ega ännu en oxidations-grad, hvari

den behåller fin urfprungliga electrochemifka

modification, och fom fvarar emot de andra hV
caliernas fuboxider. Jag praefupponerar denna
i den olivfärgade kropp, fom erhåUes genom
åverkan af Kalium på Ammoniakgas vid en

högre temperatur.
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ö. Ammnoium cum oxigenio.

Hydrogenium. Ammoniacum. Nitrogenlum,

b, Suhoxida,

Suboxidum Kalicum,
Natricum,

Plumbicum,
Zincicum,

Suboxidum Bismuticum.
Arfenicicum.

CarbonicuoiiöX

fho^phoricum •

Oxida,

Oxidum Kalicum L Kali x?).

Natricum 1. Natron.

Baryticum 1. Batyta.

Stonticum 1, Strontia,

Calcaricum 1. Calcaria»

Magneficum 1. Magnefia*

Aiumi»icum 1. Aluminia*

Beryliicum 1. Beryliia,

Yttricum U Yttria*

Cerofum.
Manganofum.
Ferrofum.

Zincicum.

Uranicum,
Niccolicum.

Cuprofum 19),

Argenticum.
Hydrar.^yricum,

Rhodicum.
Platinicum.

Stannofum*

Cericum 1 8),

Manganicum.
Ferricum,

Uranofum.
Cobalticura.

^

Plumbicum*
Cupricum.

Hydrargyrosum,
Pailadicum,

Auricum,
Iridicum,

Stannicum,

Sti-
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Stibiofura. Stibiciim.

Bismuticum. Zirconicum (Zircona),

Silicicum 1. Silicia* Osmicum.
Tantaiicum. Chroinofum,
Telluricum. Molybdicurn,
Chromicum, Sulfuricum.

Sulfurofum 20). Nitricum.

Nitrofum 21).

Hydrogenium 1. aqua.

d. Acidm.

Acidum Chromicum. Acidum Arfenlcofuro.

Supcroxidum Kalicuin. Superox. Plumbofum 24)»

Natricum. Plumbicum.
Manganicuin 23). Muriatofum 25')»

Cobalticuro, , Muriaticuni,

Niccolicum.

t. Comhlnatmes combufiililium.

t den förlla Nomenclaturen uttrycktes bränn-

tara kroppars föreningari med flutändelfen stum

för

Mylybdofum,
Molybdicum,
Boracicurn,

Fluoricum,

Phosphorofum.
Phosphoricum»

Muriaticum.

Arfenicicum.

Carbonicum.

Oximiiriaticum22).

Nitrofum.

Nitricum.

Sulfurofum.

Sulfuricumé

#. Snperoxida,
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för den mäft Electropofitiva, och genom den
andras genitiv , t. ex. futfuretum cupri. Seder*
mera har raan ändrat denna benämning tiil, f«

ex, cuprum fulfuratum^ med hvilken benämning
fomliga Chemifter ockfå förftått fvafvelfyrad
koppar. Den förra benämningen tror jag för-

tjenar företrädet 3 men emedan åtfkiiliga Metal-
ler kunna förenas i två olika grader med Svaf-

vel, få Ikall jag kalla, t. ex. futfuretum^ de för-

eningar emellan Svafvel och Metall, hvilka in-

nehålla famma proportion emellan beftåndsde-

larna, fom det Ivafvelfyrade faltet af Metallens

Jägfta oxidations-grad. Jag kallar fåledes fulfu^

retum ferri det artificiella magnetifka fvafvel-

bundna jernet, emedan det innehåller Svafvel

Och jern i famma proportion, fom det fvafvel-

fyrade jernoxidul-faltet. Likafå benämnas för-»

eningarne af Phosphor, Arfenik (eller i allmän-

het af alla fyrbiidande radicaler) med Metaller-

fie. Jag känner icke huruvida fvaivelbundna

Metaller finnas, hvaruti förhållandet af Svaflet

till Metallen är ringare än i de anförde fallen,

de kunna i den händelfen få namn af fubfulfu^

veta^ likafom jag kallar fuperfulfureta de förenin-

gar, fom innehålla mer Svafvel än fulfureta.

Af två förenade electronegativa äm-

nen 5 det är fådane fom efter att båda vara

oxiderade endaft gifva faltbafer, ger jag flut-

ändelfen etum åt det fom bildar den fvagafte

bafen, t. ex. hydrargyretura argcnti^ hydrargyretum

kalii. Vanligen förenas de i den proportion, att

båda uptaga famma quantitet fyre för att bilda

deras lägfta grad af bafification ^ eller famma
qvan-
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qvantitet Svafvel, då de gifva fulfureta. Om
Qvickfilfret uptog två gånger få mycket fvaf-

val fom Silfret, Ikulle jag kalla deras förening

fuperhydrargyretum argentij och om Silfret tvärt-»

om uptog två gånger få mycket fom Quickfilf-

ret, kallade jag den fubhydrargyretum arge7it2\

Detta vare fagt till förklaring af grunderna för

benämningen^ jag känner för öfrigt blott

en förening af Qvickfilfver och Silfver. Då re-

dan i det föregående de ämnen äro nämnde^ fom
gifva desfa föreningar, behöfver jag endaft an»

föra några exempel af benämningen på de för-»

€ningar, hvars verklighet Chemien vifat ofs:

Sulfuretum ferri. Superfulfuretiim.

Superfulfuretum ferri» Telluretum.

Arfenicetum ferri. Boretum.
Phosphuretum ferri, Arfenicetum.

Carburetum ferri 26)* Phosphuretum.

Telluretum Kalii, Superphosphurefumr
Cupretum zinci. Carburetum.
Hydrargyretum argenti 27). Supercarburetum*

Sulfuretum Hydrogenii.

Naturen framftäller många kroppar fam*
inanfatta af flera bland desfa tvåfaldiga förenin-

gar. Deras benämningar blifva i den fyftema-
tilka Nomenclaturens ftil alltid fvår i mån fom
antalet af beftåndsdelarne ökas^ och måfte der-
före helt och hållit öfverlemnas åt Mineralogien,
dit desfa kroppar höra^ fådant är U ex. nativt

ivafvelbundet bly, fom beftår af fvafvelbundet
bly, fvafvelbui.dit Silfver och fvafvelbundit

Jern.
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j. Comhinationes oxidorum ciim actdtSy falia.

Den föifla Artiphlogiftifka Nomenchturen.
hade vid Sakernas benämningar hvarken iackt*

tagit den ftora mängden af falt med öfverfkju-

tarde bafis eller fyra, icke eller att flera Me-
taller gåfvo ^vå falifiabla bafer. Den utuiäik-

te de ofullkomligt neutrala falterne med namn
af falia acidula^ falia ba/t fuperfaturata och de neu-

trala metallfalterna antingen af deras färg, få-

fom grönt och röd t fvafvelfyradt Jern, eller

af någon annan egenfkap, fåfom nitras hydrar^

gyri ftigore praparatus ^ och nitrits hydr, calvre pra^

paratus. Jag har fökt undvika desfa olagenhe-*

ter genom bi u ket af orden fub och fupery fram^
för fyrans, namn, hvarvid jag följt nuvarande
Franfka och Engelfka NomtTclatur; men den
omiländigheten att visfa af desfa falter, med öf-

verfkott af bafis eller fyra, kunna ega åtmin-

ftone tvu grader af furhet elJer baficitet 29),
har fatt mig i bryderi vid den andra gradens
benämning. Då likväl desfe exempel defs-

utom äro mycket fällfamma, tror jag att den
högfta graden af furhet kan Utmärkas med fu^^

premus efter fjelfva fältnamnet, och iiögfta gra-

den af ölVeifkjutande bafis med infimui efter

faltnamnetj t. ex. fuperoxalas fupremus ^ Jubnitras

infimus.

Ändelfen af ofus och icus på namnet af

den Metall fom ger bafen, kan beteckna oxi-^

dations-graden hos faltbafen, fåfom fulphas fer^-

roftts y fulphas fcrricus, murias cuprafus, murias

Dub-
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Dubbelfalterne benämnas på famma fäft,

livilket defsutom ga^fka mycket lättar uttryc-

ket af oxidations-graden, Xom hos baferne kan
vara olika, till exompel Beriinerblått är, eniigt

Prousts förlök, fammanfatt af Blåfyra, j-^rn-

OXidul och jernoxid, hvilket jag kallar Prus-

fias ferrofo-ferricus^ och vanligt blåfyradt K dt

Prusfias ferrojo- kalicus. Båda baferne i dub-

belfalterne innehålla merendels lika mycket fy*

re, ehuruväl dubbelfalter finnas, i hvilka dm
ena bafen innehåller två eller flera gångor fä

mycket fyre fom den andra, det oacktat tror jag

det vara likgiltigt, hvilkendcra bafen näuiaes

föril^ blott namnet faller lätt för tungan.

a, SaHa neutra.

Sulphas Kalicus. Wolframias zirconicuf.

Sulphas Natricus» Murias hydrargyrofus 2g).
Kitras ammonicus, hydrargyricus 30).

Nitris baryticus. Oximurias argenticus,

Phosphas ftronticus. Acetas cuprofus.

Phosphis calcaricus. cupricus^

Carbonas magnelicus, Oxalas manganofus 3 1).

Pluas aluminicus. Tartras manganicus.

Fluas fiHcicus. Molybdsenas ftannofus.

Boras yttricus» Moiybda^nis zincicus &c,
Chroinas beryllicus,

h. Salta acida^ /» acido fuperfaturata.

Superfulfas kalicus. Siiperoxalas kalkus fu-

Supcroxalas kalkus, premus etc.
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c. Satia lafaa U baji fuperfaturata*

Subboras natricus

Suboxymurias calcancus.

Subfulfas cupricus.

Subnitras plumbicus,
Submurias ferricus.

Subnitris plumbicus-
infimus ete*

d» Salta dupticia.

Sulfas aluminico-kalicus 32).
Murias ammonico-manganofus,
Tartras kalico-ferrofus 33).

Sulfas ämmonico-cupricus.

Phosphas ammonico-magneficus^

Tartras kalico-natricus 34).
Tartras kalico-ftibiofus 3^).

Subfulfas aminonico-cupricus 36).

Comhinationes acidorum cum acidis.

Näftan all vår kännedom om desfa före«»

iiingar tillhör Davy, Gay-Lussac och Thenard.
Ehuru de ännu äro föga underfökte, tyckes den
fvagare fyran fpela rolen af en bafis åt den

ftarkare. De torde kunna benämnas på följan-»

de fatt:;

Acidura Sulfurico-muriaticum.

Nitrofo-nitricum.

Nitrofo-muriuticum.

Iviuriatico-phosphoricUm.

Muriatico-arfenicofum»

Muriatico-arfenicicum.

Fluorico-boracicum, etc*

/. Com*
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f,
Comhinationes aqua L oxidi hydrogenici cum aci^

diSf oxidis^ et JaUhus.

Vattnet förenas på två fatt med andra
kroppar»

i:o Med fyrorne fåfom en Bas, och med
Baferne, fåfom en fyra^ likfom några Metall-

oxider, hvilka än förena fig fom bafer med fy-

rorne, än fom fyror med baferne. Man kän-

ner att hvarkexi Svafveifyra, Salpeterfyra, Salt-

fyra, Oxalfyra, Vinflensfyra, och Citronfyra

kunna för fig fjelfva frambringas, utan att de
äfven i fin högfta renhet hålla få mycket vat-

ten, att defs fyre ar lika mycket med fyret i

hvar och en bafis fom mättar famma qvantitet

fyra» D^sfa föreningar kunna fåledes anfeS fom
falter med vatten till bas^ 2:0 åtlkilliga af des-

fa falter, äfvenfom flera falter med andra ba-

fer, förenas med en ny qvantitet vatten, fom
deri utgör kriftallifatiors - vatten, hvilket kan
frånfki)jas genom blotta hettans åtgärd, utan
att faltföreningen derigenom decomponeras.

For att beflämma alla desfa fäifkildta flag

af vattenföreningar, benämner jag en fyras för-

ening med vatten på famma fätt fom med en
bas, t. ex. concentrerad Svafvelfyra, futphas hy-

dricus; Saltfyregas, murias hydricus. Jag kallar

vattnets föreningar med bafer hydraterm fåfom
man redan läjige brukat, och tror för öfrigt

det vara bättre, att rent af fäga att ett falt hål*

ler kriftallvatten, än att upfinna en ny benäm*
ning för att uttrycka det.

k. v. A. HandL 1 QvarU D Det
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Bet är klart att de föreflagne namnen ej

böra oftare uttränga de redan antagna, t ex. mw^
rias hydricus i ftället för Saltfyregas, än då man
vill vända läfarens upmärkfamhet på det där-

med förenade vattnet^ eller då detta fpelar en
rol i det chemifka phenomen man vill beikrif-

va 37).

Sulphas hydricus. Hydras kallcus.

Murias hydricus. baryticus.

Oxalas hydricus 38) &c. cupricus &c.

JV. ComVmatmes combuJiihiUum cum oxidis.

Denna clafs innefattar några Metalloiders

föreningar med Alkalier, alkaliika Jordarter, och
rjågra Metalloxider , äfvenfom föreningarne af

fulfureta, tellureta, och boreta hydrogenii med
lådane faltbafer, fom bafva ftörre affinitet till

fyre än vätet och metalloiden, hvarmed det är

förenadt.

Sulphuretum baryticum.

Boretum natricum.

Hydrotelluretum kaiicum.

Hydrofulphuretum manganofum,
Hydroiulphuretum flronticura.

Hydroboretum natricum.

Hydrofulphuretum ftibiofum 39).

zincicum.

För att beftänima trefaldiga föreningar

af Svafvei och Svafvelfyrlighet, eller af Svaf-

vel och Svafvelbundet väte, med Saltbafer,

benämner jag dem U ex, Sul-
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Sulphis ferrofus fulphuratus.

Hydrofulphuretum kalicum fuifuratum.

V. Cömbinationes oxidorum cum oxidis.

Så vida desfa föreningar ej beflå af flera

än två oxider, kunna de benämnas enligt grun*

den för Salternes benämning, hvarvid man ger
den minft electronegativa o*xidens namn famma
ändelfe fom fyrornes i falterne; men föreningar af

3, 4 och flera oxider, blifva föremål för den
Mineralogifl\a Nomenclatiiren. Här följa nå-

gra exempel på dylika föreningar.

Telluras kaliciis»

Silicias kalicus.

Silicias baryticus.

Aluminias kalicus.

Aluminias magneficus,

Zincas ammonicus.

Stannas ammonicus^
Stannas kalicus.

Niccolas ammonicus.
Iridias kalicus.

Osmias natricus.

Platinas kalicus, &c.

B). Compojira organka^

Jag bar redan anfört den princip, bvareftet

c!en organiika naturens alfter åro fammanfatta^
Då näftan alla ega famma beååndsdelar , blotfe

i fkiljaktiga proportioner, kunna de ej benäm-
nas efter famma grund fom de oorganilka krop-
parne. Jag har fökt vid tnina analyfer på nå-

gra vegetabilier, t. ex. kinkina, inre barken
af Pinus fylveftris, Och Islands Laf famt andra
Laf-arter fom gifva Stärkelfe, ådagalägga att de
växtämnen ^ hvilka vi anfe fåfom närmare be->

D 2 flånds-»
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flåndsdelar af vegetabilier, hafva fpeciella fkilj-

aktigheter efter växterne hvarur de erhållas.

Jag vifade t. ex. att det vi kalle Garfämne, o-

acktadt det har gemenfamma caracteriferandeche-

milka egenfkaper, är olika efter den växt fom
frambringat det, och att garfämne ur galläple,

acajou, uva urfi, björkbark, etc. äro lika mån-
ga färlkilta fpecies af detta genus. Likafå för-

håller det fig med flycktiga och feta OJjor^

Hartzer, Stärkelfe, m, m.

Desfa ämnen måfte dä följa en botanilkt

fyftematifk ordning, efter genera och fpecies

^

med bibehållande af, hvarje llägtes närvarande
namn*

Då jag fjelf ej äger tilräcklig kännedom
om växterna och fkiljaktigheterna af de derur

hämtade ämnen, anlitade jag derom Herr Do-
ctor Wahlenberg, hvars afhandling de fedibus

maUriarum immediatarum in ptantis (Ups. l8o6—7)
ikall göra epok i Växtchemien. Han hade den
godheten att meddela mig följande förllag till ett

fyftematiikt upflällande af växtämnena. Jag bör

härvid anmärka att Han infkränkt fig inom de
ämnen, hvilka på ett eller annat lätt kunna
vara föremål för Medicin eller Pharmacien.

/. Vegetabilia.

Genus, Saccharum: dulce, folubile in aqua et

fpiritu vini.

Spec. I. Chryftallifatum : hyalinum, durum.
Sacehari officinarum.

2, Gro-
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2. Grumofum: opacum, molle.

Mannae 1. orni, in caricis pingui»

bus et in pasfulis maj»

3. Mucofum.
Syrupus. Succus glycyrrhizae et po«

lypodii. Maltum e hordeo. Se-

vum betulse albae.

//. Gummi Jnfipidum^ in aqua folutum praeci»

pitatur a fpiritu vini.

Spec. I. Fragile; conglutinans, in acidis fo«

lubile.

Gummi arabicum et Senegal.

2. Compactum^ conglutinans^ opacum,
G. Tragacantbae.

3. Mucilaginofum : baud conglutinans,

G. radicis altheae off. feminum lU
ni, cydoneorura, pfyllii,

4» Viscidum: baud conglutinans, in a*

qua valde extenfibile et contactu

aeris tenacitatem augens»

G. radicis fymphyti, fuci faccha«

rini, feminum foenugrseci,

f. Adftringens,

G* ceraforum,

J/7» Amylum, Solubile in aqua fervente Laud
vero in frigida»

Spec. I. Glutinofura: putrefcens»

Tritici^ Oryz-se.

2. Fceculaceum: acescens, pulveraceum»
E tuberibus folani, manihot^ ari,

Sagu e caude palmarum.

3. Mucilaginofum: numqvam pulvera*
ceum. D 3 Vari-
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Varietas a) Gelatinans: lich. Islan-

dici, plicati, barbati.

Radicis Saleb (?)

^) Viscidum: liehenis hy-
perborei proboscidei,

faftigiati, fraxinei»

IF. Lignum.
Spee. i. Eburneum.

Ebeni, guayaci^ quercus,

2> Scis.iUe.

Cedri, sasfafras, betulsc^ pini»

3. Fibrofum L textile.

Cannabis^ lini^ e cortice nucis Co*
coés.

4. Ceilulare L Suberofiim.

Suber. Epidermis betulas. Medul*
la fambucis^

F. Pwgueokum.
Spec, I, Cereum: nunquam rancescit»

Myricas ceriferce, rhois fuccedanei^

cacao, nucis behen (?).

2. Siccativum.

Lini^ juglandis, papaveris^ canna-

bis*

g. Rancefcens.

Olivarum, amygdalarum ,
rapae^

raphani chinenfis, lycapodii pul-

veris— Palmae?

4. Nervinum»
Coffeae arabicae^ laurinum^ nucis

moschatd»,

b) Pin-
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Pingueoleum cum älkaliis 1. fapo. Sä-

po kalicus, S. natricus. S, ammo-
nicus. Säpo kalicus e cera^ ex oleo

iini^ etc»

b) Pingueoleum cum oxidis metallicis,

1. emplaftrum, Emplaftrum plum"
bicura &c.

VIL Gluten in aqua frigida folutum praecipitatur

Spec. I. Elafticum.

Farinae tritici.

2, Albuminofum (albumen vegetablHum)
in feminibus pifi, fecalis^ etc. in

tuberibus folani, etc.

Cum pingui oleo conftituit emul-
fiones feminum cannabis, amyg-
dali, papaveris^ cucumeris, etc,

3, Faeculaceum: cito praecipitatur ab aere.

Viride in fuccis expresfi herbarum.
In acidis folutum efficit gelatinam
baccarum berberidis^ cerafi, cha«

maemori etc, nec non fuccum aca-

ciae jEgyptiacae, baccarum myrtil-

ii etc.

Acidum,

A, tartaricum. A. benzoicum.
oxalicum.

citricum*

malicum.

gallicum.

prusfiacum,

aceticum.

a calore.

I^JIL Extrdctivum: eximie coloratum, prsecipita-

tur ab aére^ vix vero a cin«

chono. D 4 Spec,
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Spec» I. Mutabile: colore ab alkali eximie
jnutando.

Florum violse, aquilegiae, cyani,

baccarum myrtillij radicis curcu-

mse, anchusae tinctorise^ ligni cam-
pf chiani,

2. Tinctorium,

Radicis rubias, {eminum orellanae}

Higmatum croci,

3. Refinofum,

Gun nii ladanum, Tacamahaca, A-
loe(?)

4. Saponaceum.
In foliis faponariae, in fructu fa*

pindi, hippocaftani.

Amarum.
Varietas C5) Facile in aqua folvitur*

Gentianae, trifolii aqua-

tici, ariftolochia^, car-

dui benedicti.

13) In aqua diffidlius folvi*

tur. Quasfiae amarae,

Lichenis islandici»

JX4 Stypfis praecipitatur a cinchono et a falibus

ferricis cum colore eximio,

Spec. I. Tonica: cum ialibus ferricis vire-

fcens.

Succus catechu. Gummi kino. Cor-

tex alni^ pini fylveftris, etc. Ra-

dix britannicsE, rhabarbari, etc.

2. Coriaria; cum falibus ferricis coeru*

lefcens.

Suc-
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Succus bypociftidis, cortex quer-

cuSj falicis, etc. Radix falicariae,

pfeudacori, tormentillae , alchemil-

1^5 biftortae, caryophyllatas, fto-

lones rhuis coriarise, uvae uiii, (i-

liquas Poincianas coriariae.

3. Atramentaria: cum falibus ferricis

nigrescens. Galiarum turcicarum.

X. Cinchonum: praecipitatur a ftypfide, vix vero

C e gelatina animali.

Spec. I. Naufeofum: decoctum refrigefcens

limpidum perftllit.

In cortice anguflurae, cinchonse ca-

ribeae.

2, BaUamicum : decoctum refrigefcens

latefcit.

Cinchona flava» Cortex cascaril-

3. Adttringens: vix nifi in fpiritu vini

folvitur.

Cinchona rnbra.

XL JEtheroIetm,

Spec, I. Fugacisfimum.

In floribus jasmini 5 meiiloti^ con-
vallariae, tilise^ cheiri^ lilii albi.

In herba afperul^e odoratae, gera-

nii n>ofchati3 in radice rhodiofag,

cyperi longi, iridis florentinse.

2. Fragrans,

Citri, aurantii^ menthae^ rosmarl-

ni, cayeputij etc.

3, Cryftallifatuiti.

Camphora, f 4» Aro«
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4. Aromaticum: calidum.

Cardamomi^ cinnamomi, anifi*

Piperinum, aromaticum , fixum.

Piperis, cubebae, granorum para»

difij zingiberis.

6» Acre: veficatorium.

Sinapis, armoraciae, aliii fativi.

7. Arnarum.
Millefolii, abfinthii.

KIL Rcjina» in fpir» vini foluta praecipitatur ab
aqua,

Spec. I. Balfamea,
Terebinthina veneta^ balfamum pe-

ruvianum etc,

2. Picea:

Colophoniuni 5 fandaraea, maftiche,

guajaeum, anime.

3» Colorata:
Sanguis draconis. Gummi laccae,

Ligni fantalini rubri.

4. Benzoina:
Benzoe, ftyrax, etc.

Kllh Gutta: e plantis exftiilat opaca colore la-

cteo; fed influxu aeris redigitur in

masfam fubdiaphanam»

Spec. I» Extractiva:

Gummi gutta»

2. Glutinofa:

Opium,

3. Elaftica:

Caoutchouc,

4. Mucilaginofa:

Taraxaci,

f. Refi*
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5', Refinofa:

Jalappse , Scammonei, euphorbii^

chelidonii.

6, Vernicosa:
Vix foivitur in Alkohole, fed be^^

ne in setheroleo. Copal. Vernix

e Rhoe.

7. Fcetida;

Galbanum; gummi ammoniacum,
opoponax, asfa fcetida^ fagape*

num, bdellium.

//- Anlmalia.

Desfe följa famma clasfificerings-metod fom
Vegetabiiierna. Man infer tydligt att all clasfifi-

cering af djurämnen efter deras fammanfättning

,

d. ä. efter deras halt af fyre, väte, qvätVe, och
kol, vore aldelas onyttig och utan ändamål.

Blodet, gallan, mulklerne, gifva hvar och
en ett genus, och hvarje djurflag ger ett fer-

fkilt fpecies deraf. Då ett vidlöftigt upräknan-

de deraf vore öfverflödigt, inikränker jag mig
inom blotta anförandet af de egna fyror hvilka

funnits i djurämnen,

Acidum uricum, Acidum formicum.

lacticum, amnicum.

UL Corpora dejiructme corporum organkO'^

rum orta^

c) Fermentatione^

Spiritus 1. alkohol,

vini.

fru^



6o 18125 Jä»» F^^^' Mars.

Spiritus L frumenti.

facchari,

oryzae.

Acetum: acidum aceticum dilutum^ impurum.
Acetum vini.

cerevifiae 1. malti.

pomorum.

h) Åcidorum ope.

Acida,

Acidum mucofum,
fubericum.

camphoiicum.

iEther purus 1. fulfuricus.

nitricus.

muriaticus»

phosphoricus,

aceticus &c.

Olea atherica,

Oleum vini.

^ther oxymuriaticus.

O Reliquia antiqua organifationis dejiructce»

(Corpora inorganica fecundum principium

productiotiura organicarum conipofita).

Acidum melliliticum* Maltha.

Succinum. Naphta.
Anthrax.

d) Ope ignis»

(Empyreumatilka oljor)

Pyrelajum»
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Pyrelajum Tartari,

Succini.

epiderraidis betulae.

osfiutn.

Pingueoleorum.
PyroUpum, (Tjocka Emp. oljor.)

Pyrolipum pini liquidiim (tjära)

fiocum (Beck)

fuccini.

Acidum.

Acidum fuccinicum.

pyrotartaricum.

pyrouricum.

Anmärkningar.

l) De flefte fom afhandlat detta ämne,
bruka benämningarne uti en motfatt betydelfe.

Davy fann att då de kroppar^ hvilka jag kallar Ek"
ctropofitiva komma i beröring med Eleccronegativa

kroppar^ få båda en Electricitet aldeles motfatt

den benämning jag gifvit, kanfke har jag orätt

att ändra, denna bemärkelfe, men mina Ikäl äro

följande: då en fammanfatt kropp, t. ex. ett

falt, undergår decompofition i Stapeln, få fam-
lar fig fyran till den pofitiva och alkalit till den
negativa polen j då nu fyran förfättes i frihet,

d. ä. i fitt urfprungligt electrochemifka tillftånd,

genom verkan af en Electricitet fom fkuUe fak-

nas i fjelfva den punct där utvecklingen fker,

är det icke dervid fannolikaft att då en llörre

quantitet E genom ledarne ingår i den vät-

Ikan
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fkqin fom fönderdelas, än fom igenom fjelfva

denna vätfka hinner fatta fig i jämnvigt, urlad-

dar den fig genom en chemilk utväg, på det
fatt att det fom hvarje ögonblick fkulle famlas
förenar fig med de kroppar fom äro i beröring

med ledarne, derigenom att E lösgör en par-«

tikel fyra och — E en partikel alkali, hvarige-

iiom Electriciteternes jemvigt återftälles, under
det beftåndsdelarnas i vätlkan uphäfves. På föl-

jande fatt kan man göra fig en gröfre föreftäil-

ning om det inre förloppet af detta fenomea

Syre

Fig. I. o_— — o
Wäte

Syre

Fig» 2. o—^—- oooooooo ~
Wäte

Syrof

C*^ ^ 4* ti OOOOOOQOQQO, £
^^E' 3* ^' —^oooos.'Oo5ooo

Easer

De fmå kulorne i Fig. i. föreftalla de två

beftåndsdelarne, t» ex. i Vatten^ få länge desfa

kulor eller moleculer ligga orubbade jämte
hvarandra, är föreningen neutral. Utfått för

Stapelns verkan attraherar den vid pofitiva le«*

dåren rådande ~j- E en kula af fyré fom dat

borttager öfverfkottet af
>-f-

äfvenfom E
gör med vätet vid negativa ledaren. Kulorne
bringas härigenom i den ordning fom Fig. 2
utvifar, få att linien af fyrets kulor drag^as e-

mot
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snot den pofitiva ledaren^ under det vätets i

motvänd ordning dragas af negativa polen. Det-

ta phenoraen varar få länge den omgifvan-
de vätlkan har nya partiklar att dermed erfätta

dem, fom famlats kring de attraherande poler-

ne. Under all denna Electrilka verkan, bibe-

hålles neutraliteten orubbad emellan ledarne.

Om man föreftäller fig att de tre afdelningarne

af kulor i Fig, 3. äro lösningar i vatten af tre

ferlkilta falter, är det klart att deras tre bafer

ki>mma efter hvarandra till negativa polen, äf-

venfom deras tre Syror till den pofitiva, på
det fätt vi känna genom redan allmänt bekan*
ta förfök*

Jag vill emedlertid icke förbigå ett annat

förklaringsfätt af denna decompofition, nämii«.

gen att E vid den pofitiva ledaren fram*

bringar genom en få kallad chemilk urladdning
en partikel väte, hvilken den repellerar fåfoni

ägande famma E fom råder vid Polen, hvarun-
der fyre på lika fätt bildas och repelleras ifrån

den andra Polen. Samma nyfs anförda figurer

förklara äfven denna mening, och vifa huru en
fyre-partikel, utvecklad och repellerad af ne-

gativa ledaren, ej kan på Itället frigöras, och
huru genom en öfver hela lineen af fyre-partik«

larna bibdngad rörelfe, han blott vid den fifta

af desfa faknar en motfvarande partikel af vä-
te, och följakteligen måfte på detta fiälle upgå
i gasform.

Hufvudfakliga fkilnaden emdlan desfa bå*

da hypothefer beftår deruti, att enligt den för-

ra
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^ ra attraherar + E linjen af fyrets kulor och — E
vätets, hvaremot enligt den fednare -j- E r<?-

pellerar vätets linje och — E fyrets, hvarvid
desfa nybildade kroppar dela emellan lig de
jnotfvarande Electriciteterna.

Utan att föka afgöra hvilket af desfa två

forklaringsfätt är det fannolikafte, vill jag blott

anmärka, att om framdeles bevifes, att det varit

orätt att ändra bemärkelfen af Electropofitiv

och Electronegativ, behöfver man blott omväx-
la de två orden och faken blir denfamma.

2) I SCHRADERS, Br^connots, m. fl» gan-

Ika interesfanta .förfök har man fett växter, up-

dragna i ren bJyoxid, i ftött fvafvel, i väl
|

tvättad fand, etc. och vattnade med diftilleradt
|

vatten, frambringa en betydlig mängd kroppar, i

fom ej funnos hvarken i det ämne hvari de vo-

ro planterade eller i vattnet, icke eller, efter

hvad vi hittils veta i luften. Hvaraf upkomma
desfa ämnen ?

3) I den förfla antiphlogifllfka Nomencla-
turen brukades ordet Carhonicum att utmärka
Kolefes radical och fkilja den ifrån trädkolet.

Då man antog att Svafvel och phosphor, i fitt van-
liga tilftånd, vore rena ämnen, anfåg man onö-

digt att åtfkilja Sulphuricum ifrån Sulphur. Jag
har likväl funnit att det renade fvalvel alltid

håller en liten portion fvafvelbundet väte, hvar-

af jag fer mig fö^-anlåten att i chemifka Nomen-
claturen göra ikiilnad emellan fulpliuricum och
fulphur, famt emellan phosphoricuai och phospho-

rus f
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fus, hvarvid benämningarne fulphur och phos-
phortis alltid beteckna desfa ämnen fådane de
Vanligen finnas i handel.

1 mina förfök ofver beftämda proportioner
emellan den oorganilka Naturens elementer^ har
jag vi fa t att fvafvel kan an fes fåfom en fyrfatt

kropp ^ i hviiket fall det vore till fulphuricum
fom qnäfve till ammonium; men då fvafiet ge-
menfamt med Arfenik och Tellur äger lika egen*
fkaper med dem, hvaraf denna gifsning väckeSj
få kan den icke anfes fåfom Val fannolik,

4) Saltfyran är den enda kropp ^ hvars be-

fiåndsdelar hitintils fatt en oöfvervinnerlig affi-

nitet emot få väl electriika flapelns decompofi-
tions-formåga, fom andra chemilka verknings*

medel* Likväl låter det genom en fimpel cal-

cul^ anförd bland mina förfök häröfVer, bevifa

fig att Saltfyran har en brännbar radical, fora

fannolikt hör till Metalloiderna* Hvad defs e-

lectrochemifka egenlkapcr angår, få fynes han
intaga rummet emellan fvafvel och phosphor*
Man har betviflat^ och ännu betviflas, defs

verklighet 3 emedan man blott känner en enda
af defs föreningar, nemligen med fyre* Jag är

förVisfad att det en dag Ikall lyckas att ikilja

den från fyre genom f«dicalens förening med
någon annan brännbar kropp, och att defs exiftens

derigenom fkall blifva fatt utom alt tvifvelsmål.

S'« 6) Fluoricum och Boracicum, benämnin-
gar på Flufsfpatsfyrans och Boraxfyrans bränn-
bara radicaler. Desfa Metalloiders uptäckt til-

hör DaVY, Gay-Lussac och Thenard.
K.V.AHandU 1 Q^jart, E 7) Wol-
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7) Wolframium är otvifvelaktigt ett oläm-
pligt namn, men likväl det bäfta af alla dem
man gifvit åt denna Metall j ty det fom bärle-
des af Tungften^ en tung ften^ är ännu otjen-
ligare*

ÄtlkillJga Tyfl^a Författare hafva gifvit
namnet Scheehlium åt denna Me^^all^ likfom Ga-
dolinia (Gadolinerde) åt Yttria, Det är utan
tvifvel ärorikt för mitt Fädernesland^ att fe
namnet af tvanne fina lärda på ett få lyfande
fätt egnadt åt efterverldens åminnelfe^ men o*
beräknadt att detta icke behöfves^ att för-

eviga desfa namn i vetenikapens annaler, blir

det alltid ett förkallligt fätt att med nomina
propria beteckna de få ämnen, fom vi i veten-
ikapens närvarande fkick anfe för naturens ele-

menter. Så länge minnet af de män, hvars
iiamn vi låna, ännu är färlkt, finner man alltid

något löjligt i de fammanfogningar fom chemi-
fka benämningar ofta måfte underkaftas, t. ex. i

Schcelfyrad Gadolinjord. För öfrigt vore det en
orättvifa att vid detta tillfälle förglömma de
Chemifter, fom mer än andra bidragit att rikta

clasfen af metallerna med nya. Huru Ikulle

man t. ex, framdeles uptaga namnen Kiaprothi-

iim eller Vauqueiiniuni, då likväl båda desfa
chemifter äro lika förfjenta af denna ära fom
SCHEELE och GaDOLINI

S) Tellurium, hvars oxid vi ännu föga kän-

ne, ftäiler fig jemte de Metaller fom gifva Sy»
ror. TeUur- oxiden förenar fig med Alkalier;

hans affinitet till Saltbafer^ jämnförd med de
andra
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ändra Metallfyrorhes, Ikall afgöra hans plats i-

blahd dem. Tellur förenar iig äfven med väte^

hvarmed han bildar en electropoiitiv famman-
fättning^ hviiken enligt DaW låter förena fig

med Saltbafer. Denna Metall fom fålunda utan

tillkomft af fyre vifar electropofitiva egenfka-

per, bör derföre få fitt rum bland de ElectrO*

pofitiva Metallerna,

o) WoLLAstON har beVifat ätt den äf

Hatchett under namn af Cöhunbfyra beikrifna

Metalloxiden ej är en fyra, utan alldeles fam-

ma Metalioxid fom EkebSrg belkrifvit under
namn af TantaUo^Kiä, Ekeberg fann Wolfram-
fyra uti en Tantal-Mineral ^ fom hade lika fpe-

ciiik tyngd och yttre caracterer med Columbi-
ten, hvaraf han flöt att Hatchetts Columbfy-
ra torde vara endaft en förening af Wolframly*
ra och Tantal-oxid. Häraf förllår man lätt hu-^

TU i Hatchetts förfök columbfyraii kunnat va-

ra löflig i bafifkt kolfyradt kali^ och lör blås-

rör gifvit blått glas i fmältning med phosphor-
falt, hvilka egenfkaper tillhöra Wolframens och
icke Tantalens oxid. Benämningen Cotumbium
titgår fåledes, och vi behålla Tantalum, fora

Ekeberg gifvit åf denne Metall^ fåfom båd^
fignificatift öch välljudande. %

to) Jntimoniuin j denna Metalls vanliga nama
är altför långt och näf^an alldeles obrukbart liti

benämningar på defs föreningar^ hvilka mycket
användas i Phatinacien, derföre har Jag återta-

git namnet Stihium^ brukadt i den förfla anti*

phlogiftiika Npmenclat^ren^ men förkalladt af ny*

»r^ Författare, E 2 li) Man*
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11) Manganium^ en benämning gifven af

Tyfklands chemifter i ftället för ÄJanganefium

fom är längre^ och lättare förblandadt med Mag-
nefia^ hvilkens radical DavY kallat Magnitim^
för att undgå förvillelfe. Då Manganium anta-

ges i ftäilet för iVlanganés, tror jag att Magne»
fians radical kan kallas Magnejlum.

12) Några Tyfka Författare hafva kallat

denna Metall Ccrerimrij famt befkyllt Hisinger
och mig att icke hafva lemnat upmärkfamhet
åt genitiva andelfen af Cercs ^ hvarifrån nam*
net deriveras. Vi trodde att ett lättare utta-

lade namn förtjente företräde framför det efter

etymologlfka reglor iaramanfatta, i fynnerhet

då det fednare är få obehagligt fom Cererium,
hvarföre jag äfven trott mig böra bibehålla nara*

ne t Cerium,

13) Fransman och Engelsmän kalla Innu
desfa Alkalier för Potasfa och Soda^ emedan
det bättre än Kali och Natron inftämmer med de-

ras fpråk. Men då Pottafka betyder ett han-
delsämne innehållande kali, fordras ett annat

namn för detta Alkali i fm renhet, hvartill jag
brukat det af de meft anfedda Tylka chemifter
antagna namnet Kali* Likafåförhål ler fig med
Natron, Derföre måfte desfa Alkaliers Metall-
bafer kallas Kalium och Natrium^ i ftället för

pQtasfmtn och Sodium,

14) Ammonium, Jag tror icke att alla lä«

fare ännu äfo af lika mening med mig, om den-

na probiematiika kropps natur. Lättheten hvar*

in-ed

v
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med den förvandlas till quäfve och väte, jemte
den förmodan att desfa ämnen äro lika enkla
fom Svafvel, Kol, etc, har få ftärkt den van-
liga idéen om detta Alkalis fammanfättning, att

chemifterne ej utan högft öfvertygande fkäi (ko-

la öfvergifva den. Förfök, på hvilka jag grun*

dat min tanka härom, fynas ganlka åtgörande
bevifa att Ammoniaken beftår af en metallilk

ladical förenad med fyrc. Desfa förfök äro

kanfke ännu kända af endafl få chemifter, fom
hittiU torde hafva faknat tillfälle att underfö-

ka deras refultater, och fåledes uplkjuta att be-

llämt deröfver yttra figS men öfyertygad att de
förr eller fednare fkola gifva mig rätt, bar jag

ftällt Ammonium ibland Metallerne. Jag har

gifvit den flfta rummet, fåfom den raäft electro-

negativa, emedan de fleila andra Metaller kun
na reduceras utan att Metalleni attraction till

någon annan brännbar kropp dertill bidrager;

men Ammonium kan blott reduceras i beröring

med QuickfUfver, hvars affinitet till Metallilk

Ammonium lättar fyrets affkiljande, iikafom
Saltfyrans radical ännu blott är känd i förening

med fy re 5 %v äfven Ammoniakens endafl känd
i förening med fyre och med Quickfilfyer,

j^) Oorganifka föreningar fom beftä af tre,

fyra, eller flera enkla kroppar, äro verkligen
ej annat än föreningar emellan två eller flera

tvåfalldiga fammanfättningar, t, ex. falter[ och
föreningar emellan Metalloxider, Svafvelbund»
na Metaller, beflående af Svafvel med två eller

flera Metaller, böra anfes fom fammanfatta af
Jika många färikilda Svafvelbundna Metaller,

^ Lika?
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Likafå kunna criftalliferade Metall -legeringar

(fom ofta innehålla flera Jvletaller), anies fåfona

faramanfatta af tvåfaldiga föreningar,

16) Jag ^sr flällt denna gas vid fuboxider»'

na^ derföre att han har deras caracter geno^i
fin oförenlighet med andra oxiderade kroppar.

17) Jsg tror att, ehuru den fyflematilk^

Nomenclaturen bör följas, och fåledes Kalium-

oxid, blir den rätta vetenfkapliga benämningenj
kunna de vanliga gamla namnen på Alkaiier'
och Jordarter bibehållas, få mycket mer fom ds
äfven äro kortare och lättare för uttalet.

Ig) Ceriumoxiden har egenikapen af en fu-

peroxid att med Saltfyra utveckla fyrfatt falt*

fyra^ men kan ej räknas ibland fuperoxiderne^

emedan han ger falt af en ganlka utmärkt ikil^

iiad ifrån Cerium oxidulen?»

19) Kopparoxidul ftår på gränfea emellan

fuboxider och oxider 3 ehuru den har fådane cs^-

racterer^ fom fätta honom ibland de fednare.

Han förenas ej med alla fyror 3 och ger genoi^
deras åverkan Metallifk koppar och ett koppar-?

gxidfalt. Den bildas, likfQm fuboxiderne, på
Tiopparns yta, äger en metallifk glans, ocji

fkiljes ej ifrån ytan fåfom vanlige» oxiderna
göra,

20) I mina förfök med beflSmda proportia?»

ner har jag haft tilfälle omnämna desfa, fona

bildas genom öfverfyrfatt Saltfyras verkan p^
Svafvel.
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21) Gasformig Quäfoxidiil och gasformig
quäfoxid^ Jag har ftält dem ibland oxiderne,
emedan de förenas med flera oxiderade kroppar.

Davy har bevift att de kunna förenas med Al*
kalier^ ehuru denna förening ej kan ike directe,

22) Jag har kallat den fyra, iom finnes i

öfverfyrfatta Saltfyrade Saltar, för Öfverfyrfatt

Saltfyra (oximuriatique), emedan de två mellan-

graderna af oxidation, emellan desfa båda fyror

ej förtjena namn af Syror. Jag har ej heller

kunnat utmärka desfa två Syror af Saltfyrans

radikal med ändelfen ofum och icumj emedan
öfverfyrfatta Saltfyran ej förhåller fig till den
vanliga Saltfyran, fåföm fyrorne med ändelfen

icum till dem med ändelfen öjum,

23) Jag är ovifs om Mangan icke ger tvän*

ne fuperoxider åtminftone yttrar Manganoxiden
famma förhållande till Saltfyra fom Ceriumoxi*
den,

24) Mönja,

2O Jag har genom beräkning af Saltfyrans

beftåndsdelar vifat, att en oxidationsgrad fäker-
ligen Unnes emellan den fyrfatta och den Öfver«
fyrfatta Saltfyran, hvilken ockfå Davy feder-
mera uptdckt. Säkerligen förtjena ingen af des«
fa gasformiga oxider namn af Syra, emedan
de icke gifva någon förening utan att antingen
frånfkilja litt fyre eller förlkaffa fig en flörrs

quantitet deraf, för att bilda öfverfyrfatt Salt°

fyra. De kunna fåledes blott Hällas ibland fu-

psroxid^^rne. E 4 26) Jer*
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26) Jernet förenas med Kol på mångfaldU
ga lätt, fom ehuru vigtiga ännu icke äro nog
underfökta för att nian deraf kan fäga något

med vifshet, och i allmänhet äro alla förenin-

gar med Kol föga kända,

27) Det är famma fkillnad emellan en a-

malgam eller en blandning af två fmälta Metal-
ler, och en criftalliierad förening, fom emellan

en faltlösning i vatten och ett Salts förening med
fitt criftallvatten. Den förra £ker i obeftämda pro-

portioner, då den fednare lyder lagarne för de

beftämda,

28) Woi LÅSTON har uptäckt ett furt oxal-

fyradt kali, der kali är mättat med 2 gångor få

mycket fyra 'fom i det vanliga oxalfaltet, och
jag harfjeif funnit Blyoxid ge falter, fom kun-

na hafva två grader af bafis i öfverlkott,

29) Calomel^ Hydrargyrus dulcis,

30) Hydrargyrus corrofivus albus. Mercu*
rius fublimatus aibus. Då Nomenclaturen ger

detta falt ett vetenlkapligt namn, Ikall den
uplyfa Läkare och dem fom fludera chemien,
om ficillnaden emellan detta och det föregåen-

de, hvarom många pharmacevtilka Författare

hafva få falika begrep,

31) Man må icke förebrå mig att fom e-

xempel bruka en fyra fom jag icke omnämnt*
Ingen chemift irrar fi^ derpå.

33) Man
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52) Man har trott detta Salt äga öfverlkott

af Syra; jag har vifat att det är få neutralt,

fom en förening af Lerjord med den ftarkafte

fyra kan blifva; detta faltets fammanfättning

är fådan, att om fyret i kali är = i, är det i

Lerjorden = 3, i Svafvelfyran ==125 och i cri-

ftalivattnet == 24.

33) Tartarus martialis,

34) Sal rupellenfe. Sal feignette.

3f) Tartarus antimonialis 1. emeticus,

36) Cuprum ammoniacum. Om koppar oxi*

(dens fyre i detta falt är =» i, är criflallvatt-

aets =15 ammoniakens 02, och fyrans =» 3,

37) Ännu behöfves i Pharmacien benäm-
ningar på flera lösningar i vatten och i andra
lösningsmedel Några Pharmaceutici kalla dem
Uquores^ men emedan detta namn är pasfande
för alla flytande ämnen^ tror jag det vara bät-

tre att nyttja ordet aqua då lösningen är myc-
ket utfpädd, och folutio aquofa då hon är »mera
concentrerad. Således fl^all jag kalla Kalklös»

ning i vatten för aqua calcariay men cauftik kali

lut för Solutio kali aquoja.

Hvad åter beträffar de ämnen fom ej fin-

nas utan vatten, eller dem fom utan förening
med vatten blott finnas i gasform , tyckes man
i en pharmaceutilk Nomenclatur kunna uteläm-
na vattenbaken. Således läger jag ej folutio

niu-
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muriatis hydrici aquofa, folutio anifticxiiaci cau«

ftici aquoia, i flället för Acidum muriaticum
concentratum^ Ammoniacum concentratum. Til-

lägget dilutum kan tjena till motfatts emot con"

eentratumj t. ex. acidum fulphuricum dilutum,

Samma grund tyckes kunna användas på
andra lösningsmedel, fåfom Vinätticka, Spiritus

vini, ether, t. ex. acetum fambuci, folutio gummi
ammoniaci acetica, fpiritus lavand., folutio cam-

phorae fpirituofa, aether muriatis ferrici, etc.

3g) Criftalliferad Oxalfyra är en förening af

vattenhaltig Oxalfyra och eriftallifations-vatten.

Oxalfyran vittrar då hon mifter fitt criftallvatten^

vattnet fom hon; federmera quarhålier föm bas

är jämnt hälften få mycket fom criftallifations*

vattnet, och kan icke frånlkiijas fyran på annat
fätt än genom hennes förening med någon an-*

nan Bas,

49) Mineraliflc Kermes,
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Utdrag

utur Kongl. Wetenjkaps Academiens Dagbok får
år igii.

Under flutet af år igio har K» V. Academien
fått den lyckan einottaga H. K. H. Kronprinfen

Xåfom Hennes förfta Ledamot. Då K. Acade-*

mien fåledes i fin krets innefluter Belkyddaren
under ett anfpråkslöft namn af medlem^** har

hon 3 intagen af denna ära, framburit ett offer

af fin tackfamhet och för efterverlden förvarat

minnet af en för Henne få dyrbar händelfe, ge^

nom en Medalj, hvilken på framfidan föreftäl-

ler H. K. Höghets bröftbild och namn, famt på
frånfidan Academiens vanliga finnebild: en gam-
mal man fysfelfatt att plantera träd, med öf-

verlkrift: Nec duri tanto fub tefte labores; och i

affkärningen: Sociorum Principi Reg. Acad. Sci«

ent. Sv, MDCCCXI.

Oni det varit en ljuf tlUfridsftällelfe för A-
cademien, att få tillegna fig fåfom Medlem en

Hjelte, hvars fnille och kärlek för Vetenfliaper*

ne Ikola upmuntra Hennes bemödanden, har A*
cademien äfven ägt den, att röna ett förnyad t

vedermäle af fin Höge Befkyddares frikoftighet.

Betänkt på utvägar att fullfölja fina Aftronomi-
ika forlkningar i likhet med andra Vetenfkaps»»

famfund, hade Academien för längre tid tillba-

ka låtit från England förlkrifva ett Reflections*

Telescop efter He^schels upfinning, Monterin^

gen
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gen deraf fkiille fke med inhenifke Konftnärers
biträde, men tillfällige hinder fördröjde verk-
ftäfligheten, och K» Academien ägde föga hopp
öfiigt att vinna fin önfkan^ då Kongl. Maj:t af

öm omvårdnad för Vetenlkaperne fäftade fm
upmäi kfainhet på Academiens behof af ett få

vigtigt Inllrument, och täcktes af fin egen hand-
kasfa lufäfta en furnma till erfättning för den
koftnad, hvilken Academien i affeende på det-

ta föremål kommer att vidkännas.

Efter den förtjente och namnkunnige War-
GENTiNS död, hade Academien icke länge fått

behålla dem fom intagit hans ftälle, utan fiere

gånger niåfte göra nya val. Döden bortryckte
WiLKE^ åldren nödgade Melanderhjelm att

nedlägga fitt Secreterare-embete3 en med åren
förfämrad hälla föranledde Nicander att föka
ledighet. Det hopp Prof, Svanbergs ålder lem-
iiade om ett långvarigare biträde, förfvann, då
Konungen i affeende på hans välkända kunlka-

per täcktes förledit år nämna honom till Mathe*
feos Profesfor i Upfala. Academien har feder-

mera updragit Sin Ledamot, Prof. och Ridd. O*

SvARTz att fom Secreterare vårda hennes expe^

ditioner.

För fysflorne vid Obfervatormm är efter

Prof, Svanberg, fom dem i egenlkap af Acad.

Secreterare beftridde, Adjuncten vid Krigs-Aca-

demien på Carlberg Mag. S. Cronstrand, få-

fom Aflronom antagen.

Till förrättande af den få kallade Thami-

ika Lectionen har Academien, tills vidare, för-

ord*
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Ordnat Prof. för defs Technologilka Ihflitut, G.
M. SCHWARTZ.

Genom den teftamentarilka författfting, me^
delft hvilken framledne Envoyén och C. N. O,
von Asp anflagit årliga medel ^ att hvarje gång
för ^ år i fender tilldelas någon fkickelig Ve-
tenfkaps-Idkare, fom under namn af Stipendiaru

US Byzantimif Ikulle på utrikes ort vidare iöka

förkofran i de phyfifka och ftatittifka kundfka-

J)erne5 hade Academien blifvit anmodad att i

fin ordning bortgifva desfa medeK Enligt för-

ordnande tillkom det nu, förfta gången, Upfa*

2a Univerfitet att utfe Stipendiaten^ och valet

föll på Adjuncten Dr. G. Wahlenberg, hvilken

OC^i redan i Juni månad anträdde fin refa.

För att lemna Prof Berzeuus ett prof af

fin acktning, och i fin mån bidraga, att fätta

honom i tillftänd, att fortfätta fina nyttiga forik-

ningar, har Academien, tills vidare, tillagt ho*

nom ett årligt bidrag af Tvåhundrade R:d. B:co.

Äfven fom hon fortfarit att lemna de vanliga

underfiöden åt Mathematilka och Optilka Inftru-

ment-Makare^ — åt Rector Djurberg, till fort-

fattande af hans Geographifka arbeten — och
åt en Landtman i Herjeådalen till upmuntran
för Rhabarbér plantering i orten. Ändteligen
för att ge mera fullkomlighet åt den till Pub-
likens tjenft egnade Bergianfka Läranöalt i horti*

culturen, har Academien beförgt uppbyggandet
af ett nytt drifhus af ften.
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År 1811 har Academien genom döden för-

lorat 7 af fma medlemmar: 3 inländlka och 4
utländlke* De förre äio; Canzli-Rådet Schön-
BERG, Bergshauptm* Polheimer. och Prof. Doct,
Tegman, och de fednare: Stats-Rådet PallAs,
Geheime Hof-R. v. Schreber, Bibliothec. Dry«
ANDER^ och Franfka Minift. Baron Boukgoing,

Till upfyliande af lediga rum för inländ«

Ika Ledamöter, är detta år icke anftällt något
val, men af utiändningar hafva blifvit kallade

H. H, de Lacep^de, Cuvier, Hermbstädt,
Smith-Barton och Latham.

Uti Academiens Handlingar äro under lop*

pet af året, 19 Ikrifter införde, af hvilka 5" hö«

ra till de Mathematilke Vetenlkaperne^ och de
öfrige 14 till de egenteligen phyfilka.

Täflingsämnen har Academien det förflutna

året icke velat utfäfta, förän^ alla de på föregå»

ende frågor inkomne fvar blifvit bedömda. Et»

ter fulländad granlkningj kommer berattelfe

derom att^ fom vanligt, i tidningarne införas*

Far-
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1. Upltfsningar till Hijl, om Lycoperdon Trun^

catum af B. M. Hall. i,

2. Svamparttr faknade i FL Sv.fundne i Sverige

och antecknade af Olof Swartz. Sjette
Stycket. 11^

3. Antimonielle Kräkmedels flora nytta vid Lam»
heters hotande; erfaren på KongU Ser. Ordens

Lazarettet; upgifven af J. L. Odhelius. 20.

4. Be/Jirifning pä ett vändfpjällj få inrattadt^

att röken ifrån hvad ftörre eldjlad, fom hälji

han innan den går bort i luften^ ledas genom
en öppning pä fidan af fkorjlenen in uti fer"

Jkildta rum eller Canaler för att affätta fin

värma till flera behof af A, N, Edelcrantz, 24*

5*. Förfök till en Chemijk Nomenclatur ^ af J.
Berzelius. 28*

6. Utdrag ur KongU l^etenjkaps "Academiens Dagbok

för år I8XI»
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foni i anfeende till Apothecii Ikiljacktighet från

andre förut kände Lafvar, gifvit mig anledning
till uprättande af ett färlkiidt> Sl^gte, fom jag

kallat T h e 1 o t r^e m a *), har hittils allena

meddelt den charactér, fom för famma SLägte

då faftftäldes. **) Sedermera, och efter yppade
tillfällen att lära känna flere arter^ for, komma
att införlifvas dermed, hvarföre jag till en del

är förbunden Botanices Demonftratorn i Upfäla
Herr Dr. A. Afzelius, fom benägit tillåtit mig
granfka alla de Baikar af fällfynta och obekan-
ta Trädflag hvilka han med fig hemfördt ifrån

Africa och Guinea kullen, hvarå jag, utom des«

fe, funnit många andra nya bch befynnerliga

Lafarter, hafva omfländigheter företedt fig, fora

göra en betydelig ändring i detta Slägtets cha-

xactér nödvändig. Jag harderiöre, trogen LlN-

iJcI förelkrift, (fom bjuder: att då flere arter

finnas öfverensftämma i hufvudfakelige delar, bö-

ra desfa afgöra och ändra cha;racteren för ett

famfälldt Slägte, men ej tvärtom) företagit migj

att, efter de nu kände arters förhållande i des-

fa fall, nogare befxämma detta Slägte. Med
hopp att KongL Vettenfkaps Academien ej lä-

xer neka ett rum i line Handlingar för min åt-

gärd

Innan min åtgäi-d härvid liar Hr. Decandollk ^

fom jag iVdaii erfarit, gifvit famma Slägte nanm
af Valvaria, troligen derföre atl jag i Me-
tbod. Licheniim anvai>dt namnet Thelotvenm äl-

ven för de arter, foip 'federraera blifvit förde tili

Porina» ^lägte. Afven V ar beniålte Botanist i ftäl-

let för Porina antagit att ännu mera mifslycket

namn tPertufaria.

) iJe Lichenogrflpbia Uniyerffilis 62. och
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gärd härvid 5 får jag tillika bifoga en upfatts

på de arter, fom jag anfett böra hänföras till

faninia flägte och jämte deras Ikiljemärken til*

lägga befkrifningarne på de nya.

THELOTREMA.

Character Generis Esfentialis^

RECEPTACULUM uniue-rfale cartilagineo-mem-
branaceuir. vel fubcruftace-

uin, uniforine»

partide verruciforme a thallo

formatum aperto-pertufum
marginatum, includensTÄa-

lamium Pcrithecio uno dimi-^

diato t) crasfo (atro) in-

ilructum (raro fubdeficien-

te), Nucleum com^vQsiwm^
iPerithecio alterö tenui mem-
branaceo, aliquando foli-

tario vel fupra rumpente^
cinctum) fupra tegente.

Character Naturalis.

THALLUS. Crujla uniförniis, cartilagineO^mem*

branacea vel fubtartarea»

F 2 APO*

t^erith^ö inlii d i m i <li a t u iii öiiigHvet blött en
df^l af käiuärk (i>aclpus) och dét på stnefätt: an-

tiugefci rndast dess öfte del, som bos T hel o

-

trémä oci Véi?rucaria, eller endaft defs

undre del, fom på Biatora, eller eadast des»

fidc>r^ fom på G i- a p ii i «
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APGTHECIUM. Ferruca plus minus elevata vel
convexa, e thaili fubftantia

formata concolora, Apothe-
cium exterius effornians^ fu-

pra aperta vel foramine per-
tufa, margine tenui proprio ^

piacter marginem ipfius ver-

lucae aliquando inflructo , in-

tus Thalamio repleta vel hoc
in fundo recipiens»

Thatamium folitarium compres-
fum fubglobofum difforme
Perithecio fubduplici (altero

interdum deficiente f. vix per-

ceptibili): uno interiori cras-

fisfimo atro puiveraceo-com-
pactOilimidiato, nucleiim fu-

;

pra tegente, verfas apertu-

ram verrucse non raro exca-
|

vato Vel magis fbluto
, epa-

pillato^ altero membranaceo
tenui nucleum fubtus^ peri-

thecium interius ad lat^ra &
totam verrucam intus veftien-

\

te, fupra aliquanto rumpen*
tej Nucleo compresfo pellu- ^

cido infimum inträ verrucam

locum occupante.

Med anvisning till de Obfervationer jag re«

dan lemnat tt) vid detta Slägtet och fom näftan

cn-'
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endafl bafva affeende på det förut namde Species

deraf. om jag undantager den till famma Släg-

te federmera äfven räknade Lichen exanthematicus

Sm., famt med anledning af det fom nu vid Släg-

tets Charactérer är anfördt, får jag ytterligare

anmärka : art en betydelig Ikiljagtighet i par-

tiernas form och invärtes befkaffenhet uptäckes

hos färfkilda arter af de nya, fom i desfa af-

feend^n afvika från dem fom förut voro bekan-

ta, hvarigenom ockfå nödvändigheten påkallat

en få betydelig reform i flägtets charactér, på
det arter af ett få naturligt Slägte ej måtte

fkiljas derifrån. Således finner man det yttfe hin-

acktiga Perithecium ^»/^w^ endaft hosTh. lepa-«
,dinum och Th, exanthematicum, ehuru äf-

ven fpår till det inre ^ fom betäcker kärnan med
tiden vifar fig hos desfa, men blott märkeligt

med en mörkare färg på kärnans öfra fida. Äf-

ven är det märkbart att denna hinna ej hos nå^.

gon annan art finnes få oregelbundit bruften fom
hos förftnämde art. ff) Detta hos Th elo tre ma
hinacktiga perithecium bekläder hos färfkilda ar-

ter, jämte det tjocka fvarta perithecium 5 fom
endaft uppå betäcker kärnan , mer och mindre
tydligt, få väl dennas undre del, fom hela vår-

tan invändigt , hvilket kan fes på Figuren af des-

fa delar, fom jag i förftoring gifvit uti Liche-

nogr. Univerf. Tab. V. F. 4. A. på ^en derilä-

des orätt till Pyrenuljs {övåQ Thelotrema hena-

tomma. Hos vissa arter är denna hinna få fin

och tunn att den knapt kan fkönjas, äfven Ined
beväpnadt öga eller enkelt Microfcop, och fe»

las kanlke alldeles hos andra^ hvilkas fmå apo-

F 3 . ' the-

it) iba. Tab. VI. Fig. I. A. B. d.
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thecia ej lätteligen medgifva en nogare granfk-

nibg^ men desfe äro i defs ftälle gemenligen
förfedde med ett få mycket tjockare inre och kär-

nan uppå betäckande kolivart perithecium, fom
undertiden upfyller hela- inre rymden af vår-

tan 5 fåfom hos 77?. henatommay fom den derpå
citerade figur utvifar. Som detta fpecies äfven
är förfedt med eia egen fin kant eller upftående

rand (margo proprius) fom omgifver vårtans 5p-

ning, äfven fom på Th. bahianum^ kan jag i få*

dant affeende äfven hänvifa till nämde Figur *)

der ockfå vårtans fiörre kant eller brädd är ut-

märkt **) och fom jag kallar enkel (margo fim-

plex) då den förra, icke finnes. Det halftäckan-

de ivarta perithecii uihålkning uppå och midfe

under vårtans öppning (oftiolum;> apertura) är

likf(?m de öfrige delar i profil af apothecii lod-

lätta klyfnlng förefiälld å famma Figur, Hos
en del arter märkes dock ej denna intryckning,

utan fall mer näftan tilltäppes öppningen af det

fvarta peritheciumj fåfom hosTh. ohturatum. Då
Vårtans öppning är ftor och vid omgifves den

af vårtans förut nämde fimpla eller enkla och

merendels tjocka brädd, men är öppningen li-

ten, förekommer fom oftafi; äfven den inre hålets

egna rand tillika. Jag har förmärkt att det tjoc-

ka fvarta périthecium, hvilket, fom fagt är^

ftundom vid vårtans öppning är uthålkat, äfven

på detta fiälie merendels alltid finnes af en

mindre compact fammanfättning eller något Iju-

fare till färgen. Detta förhållande gifvcr an-

led-

*) 1. c. Tat, V. F. 4» A. b. ^ **) 1. c. T. V. F, 4.

A. a. — 1. c. T. V. F. 4. A. c.
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Icc^ning till den förmodan att fjelfva perithecmm
brifter, fördelas eller på ett eller annat fätt få

fkingras eller förfvinner, att det kan leninaut»

väg för de propagations organer fom den under-

liggande kärnnn innehåller, a) Då detta tjocka

och fvarta peritheciuin felar, brifler förmodeli-

gen för famma ändamål oregeibundit den hinna

fom i defs flalle betäcker kärnan, fåfom hos
i

Th. lepadiniim och defs artförändring fcutelliforme

b), äiVen troligen hos Th. exai(ithematicum, c) Jag
förbigår att här anföra och befkrifva de delars

byggnad fom utgöra inre partierne af fjelfva

kärnan, dels emedan deras förändring hos färfkil-

ta arter icke lemnar några beflämda och fäkra cha-

racterei för SVigtet ^ dels emedan de ej kunna
uptäckas utan genom componerade Microfcoper,

Den uplysning fom derom för det närvarande
kan behöfvas lemna de teckningar jag redan der-

på hos rågra arter gifvit d); och fom öfrige

här citerade Figurer meddela nöjacktigt begrep
om de delars ftructur och förhållande fom jag be-
ikrifvit, har jag anfett öfverflödigt att till d::n-

na Afhandling bifoga andra.

I hvilka affeenden detta Slägte öfverens-

kommer med eller Ikiljer lig ifrån andra nära be-

fryndade torde vara nödigt att nu upgifva.

Det är blott hos VerrucarlEe Slägte, fom
ett fådant dubbelt perithecium finnes, utotr» hos
Theiotrema^ men det hinacktiga är hos det

F 4 för-

, •) 1. c. T. Y. r, 4. B. — b) 1, c. Teb. VT, i A d
c) J. c. T. Yl. 2. b. — d) 1. c. T, V. F 4',

B, a, ^ d, T. VI. F, I. B. c. et F, a, c. _
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förras arter innefiutit mnom det 'härda fvaria^ clet

omfattar en hos desfa Motlik kärna öfveraht och
heklädes fjelf fåledcs af detta tjocka fvarta perithe^

cium^ fom utan att vara omgifvit med en betächimg

af hålens egen fubflance^ formerar Öfre och yttre de^

len af detta flägtets apothecia, förfett defsu-

tom med egen vårta (papilla). e) Man kan föl-

jackteligen icke förblanda desfa båda Slägtens ar-

ter, lika få litet fom desfa med dem, hvilka

böra till P y re nu 1 Slägte, fom äfven något när-

ma fig till Thelotremata. Men Pyrenulae arter

hafva, utom någon likhet med den vårta af fubftan-

ce, fom omgifver deras apotheciaj ett thalamium vs^

rum et integrum ^ hvars perithecium fmpUx crasfum

(ktrum enfamt omgifver hela kärnan 5 famt uppå är

bemärkt med ea vårtlik mynning (oftiolum papil«

latum) och äro fåiedes mycket väl och tydligt

fkilde till apothecii daning ifrån ThelotremDe

arter, f) Med Slägtet Porina hafver dock The-
lotrema den ftövfta förvandfkap i ytligt utfeen-»

de. Det förras arter Ikilja fig dock väfendtligt

frå;i de fednares med beftändigt enkelt ganlka

tutit genomlkinligt och hinagtigt perithecium

5

fom omgifver hela den näflan klotformiga kärnan

och uppå finnes förfedt med en tjock och mcrk men
liten och merendels k^x\t?i.å id.mt genomhårad mijn^

ning (oftiolum) hvilken genomtränger den titU

flutna okantade vårtans yta och der fåfom med fmå

färgade punkter gilver tillkänna det innanföre

liggande thalamium, ejaltid enfamt hos detta SI äg'

te innom en och famma af bålens fubftance for-*

jnerade vårta, g)

, e> 1. c, Tab, IV. F. 3. A, B, et. Fig. 3» A. B,

f) 1. c. Tab, V, Fig, 2. 3. — g) 1. c. Tab, VII,

Fig, I, A.
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Sp e C i e s. -

THELOTREMA h e n a t o. m m a.

Th, crufta cartilagineo - membranacea rugofo-

verruculofa alho • pallefcente, apothecio-

rum verrucis gibberulofis fupra depreslis,

aperturae minutce margine interiori proprio

tenui, fundo concavo nudo nigro.

Pyrenula hemtomnia Lichenogr. Univ. p. 316. —
' Ach» in Act. Soc. Nat. fer. Berol. ined. e. figg.

Lichen pertufus Thunb, Prodr. Fl. Cap. p. 176»

(exclufo fynon.)

Habitat in Africa ad Cap. b. fp. fupra corti»
.

cem arborum.

Defcriptio in locis citatis»

THELOTREMA bahiann-m.

Th. crufta cartilagineo-membranacea inaequa*

bili lutefcenti-pallidaj apotheciorum verru-

cis hemifphaericis l^vigatis fubconfluentibus

,

apertura? minuts margine interiori proprio
tenui^ fundo nudo nigro.

Thelotrema tepadinum var. j3. lahianum, Liche«

nogr. Univerf. p. 312.

^ Habitat in Brafilia ad cortieem Cinchonae Spe«

eierura.
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Crujla cartilagineo -membranacea effufa gla-

bra. ad oculum armatum exeminentiis minutis

convexis iiiasquibilis , e luteo pallefcens.^^po-

thecionim verruc^i confertae plerumque confluen»

tes hemelphaericae glabras nuclse, poro loco

apertuise pertufae, margine tenui proprio fupra

verrucam in flatu perfccto prominente integer^

rimo cincto. Perithecium nigrum graciJe ««-

cleum concavum compresfum fupra tegens.

Obs. Poft accuratius examen ut propriam et di-

ftiiictam fpeciem nunc proponere haud dubi-

tavi. A Th, lepadino differt forma et apertura

verrucarum atque abfentia membranulae peri-

thecium cingentisj A Th, henatomma^ cui etiam

accedit, magnitudine verrucarum duplo mino-
rij verrucis nec tubercuiofis nec fupra impres-

fis, omnino dillinctum.

THELOTREMA t e r e b r a t u m.

Th. crufta cartilagineo- membranacea Isevigata

albicante; apotheciorum verrucis glabris fub-

prominentibus^ aperturae minutae margine

acutiufculo proprio fubnuUo^ fundo nudo
obfcure fufco.

Habitat in America ad corticem Cinchonae flavag,

Crujla effufa trnuis membranacea lacvigata ex
eminentiis corticis fubjacentis inasquabilis al-

ba. Jpotheciorum verruca glabrae admodum par-

vss parumque fupra cruftam elevatae fparfae &
iubconfluentes convexiufculse, poro tenui per-

tufi«5 margine aperturac proprio jam elevato

tenui
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tenui jntegerrimo jam deiiciente cincto, fun-

do aperturae concavo obfcure fufco. Perithe"

cium fundum exhibens crasfum, fupra, ut in

congeneribus nucleum majusfculum crasfiufcu-

lum album cortici immerluin tegit.

Obs. A Th, balliano y cui proxiiiium, coiore cru-

ftse et verrucarum alio, verrucis_, ipfis multo
minoribus convcxiufculis veJ parum elevatis

nec hemifphsericis, differt. Simiiituclo multa
cum Pyrenula trypanea ( Acli. nov. fp. e. Guinea),

fed thalamii conformatione valde dittinctuni»

THELOTREMA 1 e p a d i n u m. a-

Th. crufla cartilngineo-membranacea Ireviga-

ta albicantej apotheciorum veriTicis Icevibus

fubconoideis 5 aperturae margine tenui iim-

plici inflexo - coarctato^ fundo membrana
rumpente tecto.

Thelotrema tepadinum Lichenogr. Univ. p» 315.
Meth. Lich p. 132 c, var. inclufa.

Lichen tepadinus. Lichenogr, Svec. Prodr. p. 30.

Schrad. Journ. f. d. Bot. igoi. St, i. p. 69.

Lichen inclufus. Engl. Bot. V. g. n. 89. Tab. 678.

Habitat in Svecia, Germania, Gallia, Hifpaniaj

Anglia ad corticem arborum.

Defcfiptio et obf. in Lichenogr. I. c,

/?. Th,



go IS 12 5 ^p'. Jun.

/3. Tb. fcutelliforme: crufta fubtarfarea iraequa-

bili {libpulveriiienta apotheciorufn verrucis

parum elevafis, apertuise dilatatae margine
crasfo fubrugofo^

Thelotrerda Upadinum var. y fcutelliforme Lich«-

DOgr. Univ. p- 313. ^

,

Habitat in faxis et ad arborum truncos vetu-

ftos.

THELOTREMA u r c e o 1 a r e.

Th crufta carcilagineo - membranacea levisfime

fubiugulofa lactea, apothecrorunn verrucis

hemisph^ricls j apertura? margine fimplici

tumido fundo nudo perithecioque tenui cum
nucleo concreto urceolatis fubtufcis.

Habitat in America fupra corticem CinchonaR

lubras.

Crufta determinata fubmembranacea tenuis con-

-tigua lactea ex eminentiis minutis parum ina^*

quabilrs fuperficie quafi nioliiufcula et mini-

me glabra nec niiida»

Jpotheciorum verruca colore et fuperficie cruöac

fparfe hemifph^ricas turgidas.

Apertura niajufcula, cincta margine ipfius ver-

rucse obtufo tumido integerrimo. Ferithccium

tenue una cum nucleo in unum corpus fubfu-

fcum concretum^ quemadmodum in Th, Upadino

cupu-
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cupulam concavam efförmatis, ad Verrucsé fun-

dum intus adglutinatum , inque cortice fubja-

cente immerfum , ut fupra nudum nec ullo ve-

lamine^ ut in hoc, tectum.

f Obs. Singularis Species hasc eft ob Perithecium

omnino cupuliforme obfcure fufcum nec ni-

grum nec veiatum , cum nucleo in unum corpus

laminam concavam efformans fere concretnm.

THELOTREMA fumofum.

Th. crufla membranacea rugulofa fumofo-ci-
jierea nigro limitata^ apotheciorum verrucis

convexo-conoideis, aperturae punctiformis

margine iimplici tenui^ fundo concaviufcu-

lo atro,

Habitat in Guinea ad corticem arborum circa

Sierram Leonam.

Crufla membranacea tenuis cinereo-fumofa opa-

ca et minime glabra ex eminentiis rugiformibus
inaequabilis Ijneola nigra limitata. Apotheciorum

verruca juniores obtufas conicse, adultae magis
convexae^ apertura apicis minuta punctiformi,

margine tenui Iimplici acuto cincta, plerum-
que vacua, perithecio nucleum fupfa teggnte
crasfo atro verfus aperturam plerumque exca-

vato vel rarius hane ipfam obturante.

Obf. Colore a congeneribus mox dignofcitur

parva hsecce fpecies cujus fpecimen tantum u«

i; ' iiicuin adhuc vifum "eft. ^ THE-
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THELOTREMA ca va tum.

Th. crufta cartilaginea rugofo- verrucofa cine-

reo-fufco virefcente^ apoihecioium verru-

cis gibberulofis, aperturas margine fimplici

tumido, fundo excavato nigro giaucefcente.

Habitat in Africa ad Sierram Leonam fupra

corticem arboruin.

Crujia latisfima effufa cartilaginea e rugulis et

verruculis insquabilis glabra e pallido fuTco*

virefceriS* Apotheciorum verruca hemifphcericae

glabrae e tuberculis ievibus fub- gibberulofas.

^pertura lata et a margine ipfius verrucae cras-

fö cincta , fundo excavato nigro piuina glau-

ca tecto Psritheciiim^ funduai forjnans, eras-

fum atrum concavum parietem verrucas intus

veftiens, fubtus convexum , nucleum compres-
fum kd baiin verrucae tegens-

Obs. }:l2ihhu.sTh Mcnatommatis iQå multo minus,

pra^terea ab hoc differt colore,. apertura ma»
jori et hac non proprio ^^uodam et interiori

margine inltructa.

THELOTREMA o b t u r a t u m.

Th. crufta membranacea glabra fubgranulata

cinereo-ferruginca^ apotheciorum verrucis

fupra plano-depresfis
5
aperturas minUias tha-

iamio nigro prominente fubccclur^ margine
fimplici tumido obtufo.

Habitat in Afiica ad Sierram Leonam Guineas ,

iupi 1 cort'cem TrichiLa? prcc^-.ae et aliarum

arboium.
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Crufia latisfima indeterminata cartilagineo-

membranacea glabra fed fubinde verruculis gra-

niformibus prominentibus obfesfa e cinereo fub-

ferruginea. äpothedorum verruca tumidas he-

inifphaerico compresfe f. fupra planiufculae ise-

vigatse vel uno alterove gibber? notatse. Aper^

tura parva rullo margine proprio nifi ambitu
ipfius verrucas demum turgido cincta, plerum-
que thalamio ipfo totam fere verrucam intus

replente crasfo atro obturafa. Nucleus ad ba-

fin verruc3E a thalamio fuperimpofuo adpres-

fxis planus albicans.

Obs. A Th, cavato cui affinis differt cruftas co-

lore magis obfcuro, verrucis duplo minoribus
et fupra planiufculis , apertura niinori frequen-

ter obturata, nfc nili in vetuftisfimis indivi-

duis margine quodam a verruca formato cincta»

Habitus PyrenuU difcoloris' (Acb. iiov. fp. ex
America) fed minor et minime Pyrenulie

fpecies.

^ Variat in aliis corticibus cruila cinerafcente vel

e cinereo -paliefcente et lioeola nigra iubli-

mitata, magis isevigata vel frcquentius gra-

nulata.

THELOTREMA exanthematicum.

_ Tb. crufta tartarea tenui contigua cinerafcen-

te , apotheciorura verrucis convexis iemi-
immerfis albidioribus

,
apertura fuböcclufae

radiato-riiriofe demum hiantis fundo Veia-

to carneo-lutercente.

- Th, ixanthmaticum Lichenogr, Univ. p. 3x3.
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Urceolaria exanthematica. Meth. Lichen» p. I46«

Lichen exanthematicus Smith. Act. Soc. Linn. i,

Tab. 4. f. I. Engl. Bot. T. 1184.

Lichen volvafus Villars Fl. Deiph. T. ^f.

Habitat in Anglia, Germania, Helvetia, Italia

ad rupesj praefertim calcarias.

Defcr» et. Obs, in Lichenogr. Univ. I. c.

THELOTREMA d i s c o i d e u m.

Th. crufta fubmembranacea tenui limitata for-

dide albicante verrucisque apotheciorum con-

vexis tenerrime riigulofis fiibpruinofis, aper-

tUYse amplse concavae nudss nigrse margine

fimplici tumido,
(I

Habitat in Africa prope Sierram Leonam ad
corticem arboris Duffa ab incolis dietas.

Crujla lata tenuls fubmembranacea determina-

ta et pasfim iineola nigra ferpentina limitata

fordide alba, ad oculum armatum tenuisfime

lugulofa et Quafi rore albo fuftula. Jpotheci"

orum verruca parvas raras fparfae rugulofe he-

mifphasricac vel obtufe conoideae, apothecia Le-

canorae fere aslimilantes. Apertura lata difci-

formis concava- nigra, cincta margine crasfo

elevato, quem ipfa verruca efformat, parum
inflexo. Perithecium ^ niicleum piano - conca-

vum cortici immerfum fuprategens , crasfiim

nigrum.

TH.
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THELOTREMA Var ioi ar i oides.
\_ -

*rb.' crufta fubdeterminata <iart!lagifieG - meiti»

brånkcea glabra fubrugulofa ;Cin<^r;ifceptej

apotheciorum Verrucis cOnfertis irfeguiari*

bus albis apenuraque ampla nigra floccofo-

|)ulveriilentisjo: oaargipe;; iC>rasfp filbangulato

lacero creiiato*

^ec4norG, VBrrucvfa, lÅchemgx. UniVerf. 3^4*

Habitat in GaUia> Geftnäiiia ad corticem
Carpini> Fopulij Fraxkii.

t)e'fdriptio " Specie? ifi TDichen, tJni v. !1 'c-/lia««>

bctqrvj, pr.aeterea tamen obtervaiidjijra éfl^ -quod

fpécIminiblJS pluribils eisqUe completiöribus

^^Xuiriinkttls, de Generé 'cértiores laCti fimus

^'-^li-odqiié é toto habitu ötxinium partilim con*
lirmatur atqu?? e ftPJcttira interna ét eixtetna

Verracarum probatur. Habitiis Variolarias, fed

ob iperithecium dimidiatuni atriim löcUm öpti*

touiii inte? Thelotreinata fibi Vindicafc atqué
:^-ya^ld^ åffin'e ell fpeéiebus duabus aritece*

dentibuSi.
,

s'^ari^t tmftä tHagiS cifiefafcehte^ Jjer ^taténi
'^€iffra€to-rsmdfa3 apothéciorum Vemicis ér^uftae

fere concoloribus rarius fparlis et aggrégatis^
difco flpceojo -yel niillo njgro^^

rUcaiUni crasfo fubintegrOi
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SVAMPARTER, fahiade t Fl, Sm. L, funm i

Sverige och antecknade

af

OLOF SWART^.

Sjette Stycket
(Förtsäitmug* *)

B. Subftanfen köttig fiien hinnaktig famt Ikor.

t'- j^ Med Jlorre fiäiar^ utanpå lihfont mjöUga*

léporina^ roftbrutij Ikåien på etia Odan
utdragen lik ett öra^ inuti aldeles flät, Fers^

fyn»^ p. 637. Fl. Dan. t, 1077. f. 2.

Ehuruväl den någon gång får regulier form , bor
den an fes {kild från U m b r i n a (nedanföre).

Klii ftundom ett par tum hög, och växer på
märken Under barrträd.

P* O ti O 1 1 c blekröd , på fidail fnedt lttdfageii|

iöUti Ikrynklig och vid bafen finluden. Pers.

fyfl* 637-

Peziza Leporina» So^erh, fting. t. 7^

Genom färgen utmärker denne ftörre och afven
fällfamma art fig lätt från den förra. Finnes un*
der Löfträd om höften.

p6 au»
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Ikåieh utan fot öch defs kant ofta ^åglikt böjd,

Pvrf, {p-]^ f 638, iS^c^^. f-. Ii 148'. Eir -dauö
'' t 6f7. r. 2.

Peziza coccineå. Soi^erh t. 78-. ^^iff. t 474^
ttteii ÖriSieh är icke, no^ hö^v

i};^c]^&i/lk;on t)ch- åf é'é lyiatidé färg. Vexer fct«

dfe ^b&iti oth flete tiHhö:på 5 fttténdé på jörderi.

i rynperbet vid iugtigä landgångar i bö.ijan ä£

iiöåett i, éftér "regb,, B örifi ett ä r tu er -och Tti^fedré

brdéntlig^ oéh föm fv^mpen är llcör> Mir den

Iti ti m b i* i t ä > helt nvö rkbrtin ^ fkålen fr^ätt*

förmigt inr\iliää öth iämmaaYikt, P^^lr. fynb

Är irårft åf våra arler, 2. tutn vid 5 'ö^fi kabÖce
tfeh egentliga P. cacMeatå Lj.Nn. fp, pl. meii föni
éeVtä nåitth blilVit fleté ärter tilfegnat^ iotåé
PerföQns bénlmilitig kiatihä bibebållåS;

Vexei* på fåhkå fiäliea fekhd ^räM^ étt 'gvnm
jjén är fandigc

véhofä^ mörk Wéh itthiindér bvrtaktigi
. fnäckföfmikt inrullad och iitähpå itied UphöJ*

;
0a greiiiga Idror^ P&i. fyn. pi 638^

G 2 whi
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P. cochleata. Wulfeni Jacq. Misc. Austr. 2f 112.
t. ;i7, f. I,

Ockfå tämtneJigetl' flor Och Ikild méd fin hvit»»

och ådriga utanfida från den förra:

P, de' pre ssa, kanelbrur! el, rödaktig;. ned-

tryckt flät dillt rned inböjd kant.' Pw. fyn.

p. 640. Obf. Myc. I. p. 49ö:?^.li^^lt/

Skålen regulicr, f — i tum bred, köttig, med
åldren flat, fafl kanten inböjd; utan "pa blekaré.

Finnes vid Jeriga uphöjda Åfts änder, höftetiden

anmärkt af Dr. B. M. Hall i Weftmanland.

aren aria brun, förft klocklik, fedan ut-

vidgad, flat och flikig, inunder finknattrig.'

Fäftad med långa rötter. Pers. fyn. p. 641-
Flygfänds-Svampen. OsbECK i K. V. A. Handl.

1762. f. 288- t« 17- f- I - 4-

Vexer i flygfand och förft antecknad i Halland

af framl Dr. Osbeck. Den är märkvärdig för

lina ibland qvarters långa rötter, hvarigenoni

fanden bindes. Skålen ar i början ftor fom en

ärt, klotrund, fédan tumsbred^ utvidgad oformlig.

P. a c e t a b'u 1 Utti ; Ijiisbrun , bag^arlik med fot
'

utanpå kantig af grenig'1 ådror. Linn. fp^ pU-
Pert. fyn. p."" 643. Sowerb, t yg, Vai/l, oarj

p. SI. T. 15. f. I. - ' -

Blrr ftörft af kände Europeiftce Arter. De jag

funnit ha likväl icke mer än i tum i diameter.

De
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pe vcxte j Äuggän^ uncler träden i Carlbergt

Trägård i Aug. Månad. Skålens reguliera form
med den kantiga foteri gör ingen art lättare känd
än denna.

P. C e r e a, blekgul , ftor med tjock tapplik fot^

Skålen näftan frattlik med ojämn vågig kant.
' Pers, fyn. 643, Sowerh. f. t. 3.

^

Blir ända till 2 tum bred, och vexer fler till-

fammans på barkfängar, vanl. i drefhus. Skå-
len är mycket tunn och fliörj ibland är foten

få kort,' 1 1 den tyckes fela.

P. tub e ro fa, blekbrun, skålen halfklotlik

med mycket lång trådlik frnal fot, upkommen
från Tm egen rotknöl. jP^r/. fyn. p. 644. Bull.

t. 48 f. 3. Sowerh, t. 65. Octofpora tubc-
' rofa. Hedw. mufc. 2- 31» t. 10. f. 2.

Foten? ,är Jbland mer än tuuislång, och för fm
längd ofta hit och dit böjd: Skålen är blekare
litanpå^^^^tich transv^erfelt rynki^ utan ludd. 3-?
lin. bred. Smärre och dä trattlik, kommer den
med Hedvigs figur öFverens. Förmödeligeri är

denna en l^arafu- fviuiip,

^

P.^r a d i c a t a
, mörkbrun, halfklotrund, flät

med lang^ Ojärn]] ubiillös fot iom döljes uri-

der jprdeili Fen^ [yn, p. 642. Reichhard i

Befchäfft. der Bcrl. G^s. 3. p. 21<r. t. 4 f. 4-6.
'

G 3 Den



Pen under jorden gömcje. delen , bpr fnira^re an«

fe^ för fot: än fom rot, fivars; egenfkap de fm|
iibriilerne utan tvifyel äga.

era t er allas rödbrun, trattlik, öppen

^ nied mycket \k\'.g \iv\t fotj {kålén utanpå fint

ludden/ Pers^ fyn. p. 64^.

Qctpspor^ Craterelia. Hedw. mufc» 5^, t. 19, f. c»

Foten är ibland mer än tums lång och fkåjeii hälf«

ten derat* bred»

finnes på jorden i fkogar Knng UpfaU Och
Hufvqdftaden^ i Sept.

p, pustulata^ mörkbrun ^ utanpå knottrlg
^ och wjölig^ balfklotfund utan fot, P^rs, syn,

646.

' Qctospora pustulata, H^dw. L c. t 6. Aa

Peziza Coehleata. IBatsch. fung. p, 223. f. ifj^

Skilen blir f t\im bred. Den frätes ganlka fnarfe

af Infect-hirver. Vexer i ikuggan je^tite gröpa?

\ b^rrfkogar.

SttiW
^) Närmast ^enna Irommer ut»u tvifvel:

?ut)ul3rx5, globofo - campanulata fubftlpitat? , jnsrglne cre»

nata, intus lutefcens, extus cineteo- fariiiacea. Link* fp.

f\. Sy, BalL t. f. ^ Vaiil. paris, t, 1 1
,|

P. crenata« fsrs. {yn. p. 647.

^Öreliommer pi jqrden i fknggan , nära baflkar oeh
trä4 efter regndagar. Foten är ibland inypliet kqxt»
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2 Smärre fkål^r, utanpå hårige eller ludne,,

h e m i f p h as r i c a, halfklotrund, innuti hvit-

grå, utanpå mörk med knippvis förenade hSn
Pers. fyn, p. 643. Hoffm^ Cr. 2. 28» t. 7, f, b,

Peziza hispida. Huds. Sowerb^ t. 47.

Peziza fafciculata Schrad.
^

Octofpora fafciculata, Heitv, 1, c.

Skålen får J tums bred diam. Inre färgen och

håren wtrnärKa den, Vexer pä jorden i ikuggaa
om höften fedan regn fallit»

P, stercorea, gulröd, concav, befatt utan«n

på och i kanten rn^d upilående mörkbruna ftyf^

va hår, Pers^ fyn, p, 65'0, Fl. dan. t. 77g. f, 3,

(P. eqvma) HqU. t. 106, (P. fcutellp^ta.)

Octofpora fcutellata. Hcdm, m, !?. t, 3. f.

Vexer flockvis på häftgöd-fel, (ommartiden, *)

P. g r a n u 1 i f ar m i s , Ikålarne tätt förenade^,

klotrunda 3 hyitludne, Pers, fyn, p. 65'7»

Liknar ert fint bvitt ftoft ftrödt på rutit tr|

om höften,

P. c o r t i c a 1 i s, fkålarne klotrunda, grynlika$
betäckta m<?d Uräfva brunaqktiga (eUer hvit*»

grå) hål. Peri^ fyn, p. 6^1.

G 4 Vexa
*) Denna .b-^^r iclse förblandas med:

P. f€ u t e 1 1 ta, applanata, aurantia rubr? , extepnQ fet^s ji^ti

gris hlfplda. LiNN, fp^ pl. Ft. P^ru fyn. 6 jo, ^o^^r^. tt

Dennas färg ärljfligare, Qch förelcQmmeac i fyDXi©yh€|

|>å rutlnaae tTadetabber,
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Vexa i mängci tillhopa på garninal affallen träd-*

bark. Sk41a.rnej Hore fom fenapskorn , äro in-^

Uti Ijufes nä.r de EOfkä böjes kanten med håren ia.

P. v- i i' g i n e a, fnöhvit j Ikå-len nfted lår>g fot »

. halfklocru.nd ppp.en och liidea på ytan,. P^s.
fyn. p. 6^-3- '

'

,

P, nivca, Sowerh, i t.

Lachnum agaricinutil. SHt^., fl* fcand,. ed. 2^»

Det ludd fom finnes på {kålens difk och [om gif--

vit anledr.iug Ätt fårmoda ll.ägcfkilnad , färi\fin*.

ner Oiiiiider, Skålen hur knapt mer än 1-2 iin».

diameter. Syainpen t/äiias, p4 uedfaiine .<iviiUr

och å''éi^adé itdramar.

p, a n o m a I a , feålarne oraknelige oeh ganfka

imk på. hvar lin fot och trattUk^,. ik latthop^

fittaads? äit utgöra liklorn en Ijusbrun Ikorpa,

tillfammän. Mynningen är hopdragen" rynkad
«Och Ijufdie. Pers, fyn* p. 6\^*.

P. rugof*. Somtrh. f,

Subftanfen torr^ öch fkålens kant utanpl be-^

fatt med fina i:år> den vidgas något af iugLighet,

men drar fig åter någct tillhopa^ Vexer på
rutit , tar t cräd.

C Skålaire aldelcs fläta, köttige. (de fläfte

"

' P. PQ-^
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P, p o c u 1 a , &ålen trattlik ined vidöppen kant,

å ömfe fidor gulbrun, ai>ed något tjock for

af fkålensr hogd. Pers, iytxn p. 6s9«

Är en ftörrp art i denne afdélning. Skålen har

g^iin diam, och fot af lika Jängd* Finnes ve-^

jcande på lerg.riiipd Qm höften,

Pw c a 1 y c u 1 u s**, gulbrun , jkåien cOncav medf

upilående kant^ foten kort, tjock och hvitiu-*

den, Fm. ijifx, p, 66o. SQwerb, f. t...Ijc5i«

V.cxer på multnade trädquiilar då barken aflof&-

natj Skålens kant böjes in då fvampen torkar,

SjeUva Ikålen har i-^ iineas diameter.

P. fructigena, Ikålen trattlik, blekgul el«

ler hvit, med lång ned åt fpitiigare fot. Pers*:

fyn. f . 66o; BM. u 2i8* Sowerh, t, 117,

Mindre än den förra, véxa ofta flere tillfammans

faftän årlkilde
^ p4 Ikal at affalne ollon eller

hängen åf al &Ct Blir tunnare med åldrep,

P. coronata, hvitgul 9 fkålen plajtt men kano-

ten befatt . med uplUende , lyUika tänder*

BulL ch» t. 411. f. 4-

Pe2;i2a radiata, Pw. fyn. p. 662. P, armatao

.Peziza denticulata Fl. dfen. t. 1016. f. 3.

Lika-liten; träffas fpridd på multnade quiftar

pch örtfljelkar.

G f P. fU-
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f lavida, blekgul, Ikålen concav med hel

brädd och lång trådlik fot. Perf. fyn, 662,

Bull. t. 416. f. 3. fP. cyathoidea) *)

Octospora albidula Hedw. m. 2. t. 9. f. B.

Foten 2-4 lin. lång och ikålen mer och mindre
concav^ af 2 lin. diameter. Den förekommer
Spridd på tOrkade örtftjelkar.

P, se r u g in o fa, erg-grönj fkålen med kupig
gulhvit di(k och kort fot. P^j. fyn. p. 663.
Flor. Dan. t, 1200. f. I.

Helvella aemginofa Sowerb* t. 347.

Skålen 1-3 lin. 1 diam. med ftundom äfven grön

dilk. Träffas på gammalt multnadt trä, fpmaf
den fällfamma färgen aldeles i2:en;Qmtränges, i^ich

bekläder tillika fvarapen. Helvella aeru^inofa

Pers, fyn. 617 och FlJ dan» t. ^34. 2» fynes mig
vara den famma*

P» citrina, citrongul) fkåien flat och foten

kort, tjock, nedåt fpitfad, Pers, fyn. p. 663^
,
SowerK t. fl.

Ocföspora citrina Hedw, 1. c. t» 28« t* 8«

Vexer flockvis på åldrade trädftycken. Skiten

är något tjock, i linea bred. Gammal blir den
mörkare,

*Skå.

Jag har än drad^ namnet för att icke förblanda ar-'

ten med P, cyalhoides L^nn, iom har. bägajpUk

fkil och ganfk» igipt fot.
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*• Skyen utan fot.

P, I e n t i c u 1 a r i s 5
gul} feålen kupig mtn

Ij^idl^å wedtryckt. Pers, fyn, 664. BulUUSQQk

feziza flava, JVilld, pr, p. 404,

P, aurea. Sowérb. t» 1^0

ILiknar den föregående, men är Ijufare till fär*

gen och utan märkbar fot. Den finne» inpå fe*

pa höften^ på gamla trädftubbar,

P»gr0nulofa, gulröd, Ikålen flat, inundet

ocb i kanten hvitgrynig, Pers, fyn. b, ^^j^
Éuii. u 438. ,3^'

' ^
Peziza fcabra, Fl, dan, t, 6f f.

Förekommer flocktals Tittande på kogödfel om
höften efter regn, Skålen har i ^ i tums diam.

_
^j<é>; ^

. ,

'

^epiphyUa^ blekgul, fkålen flat, inunder

kupig^ Pers, p. 669*

Finnes fpridd littande på nedfallne löf. Skålen
fopi ijger knapt f lin. diam, böjes från löfvets

yta genom fin convexa undra fida, men h^r in-',

gen fot. Mörknar med åldren,

P, Siifcftanfen mer ach mindre läderlik, torff
och ytan flat eller ftoftbeftrödd»

^ Skål me4 fot-

c or i^c Q a, hvit med t^plik fot^ (kålens
' åläk

\
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di(k flat, blekt guiröd^ hvitmjölig. Bull. ch.

Hät aldetés utfeeilde af Sphariä IpoirtMa' ^Pézm
punctata L.)? men faknar verkligen de mörka
fiökapfel-puncterne, och är i det ftället betäckt

aned et gråhvit injöl. Foten blir 2-4 lin, lång

och Ikålen 2 bred. Den är hård och läderaktig»

Xr^er på j0rd^nä men äf £älifam.

i. .

'

V» r i b e s i a , fvartbrun 5 fter^ i knippa förena-.

de, fkålen med koit fot, concav dife och in-

;
vikt kant. Ärj. fyn-. 67a.

Vexer på torkade vinbärsbufkar , emellan hvars

fpruckna bark den uttränger likfom en Sphaeria^

hvliket den, i början aldeies tiUfluten, liknar,

* * Skålar utan fot.

P. Patellaria, hel fvart, Ikålen flat, Hät

: med kant. Ärj*. fyn. p. 67a '
. ^ -

Lichen atratus» Hcdw. m, 2. t. 2U f.^ A;

Har aldeléS" alféende fdm ]^potÄ'i?cir h

cideay pien tHallns felar. Den träffas ofta på
tOT^ra (Julftar äf Löfträd, Liftdr étc.

P, Pina s t, r i, glänfande fvart, Ikålarne fitta

tätt tillhopa, ^Tied flat, fkrynlU/g difk och Ikarp

upftående känt. Pers, fyn. 672.

Finnes på Tallb&rk , utträngande mellan fprin-

^Orne, ftmidom enfam. Skålens kant är ibland^

v%Uki; böjd, likfom vore den naggad.

E. Fro-



det fitter, få att blott kanten fynes. (StU
• ctis. P5^J'i.;i ,'^.iOr/:;ibii ..i^q^ry/^

d.kant .ank höt ä^rriftråUikt-kkiten^^Cd^iåd

Veziza marginata, 5bÄ^t:-^f

tréfi ila' liil å Ije
f
yn njs rj;^^a ^'_agf^^j[jp^ e [t ^pc^ t

iJl*
!kå?fvatnpkrh'e ,^vexer*j iRuggan på äe törra' eller

mtdödde grenar af gamla granar. Ibland faknas

den nämde ftråikanten , tlå fkålens brädd är

hel och likfom mjölig. Det innuti fkrden före*

gifna mörka och ^p^äftftiga luddet har man icke

kunnat uptacka,

Ascoholus^

^röf&Jlet utan fot är jkållikt, halfl^lotFormigt

och köttigt, från hvars difk fynbare frÖgömmen
tThecan) fpänftigt upfkjuta, bördige af (meren*>

' dels 8) frön, (Sporulae),

A. furfuraceug, Skålen grönaktig. Utanpå
mjölig. Pers. fyn, p, 676. Obf. Myc. I. p. 33»
t, 4. f. 3-6.
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Fäffk är Svampen ftijuk fom etiTreliiéilå^ i bör-

jan klotrund^ fedan condävoch ändteligen platt

©fvanpåj s liti» bredj tnörk eliei* gtön hied hvit

kant* Frögömmén fynaS fom fVartä punkter öch
äro inuti fyllde med en klär lyitlkä, i bvllkeii

frön ligga* Finnes fent öm höften^ pa kogödjfel

filtande å tindri^ fidtrt af- fpillrifhgehi def dén pä
gräsvallen förekomraerfc

,^

Af kottaektigÄ Svaiiiftar Jpm bårä ^nä p8t$

på Öppet frofäjlé (Fungi Gymnocarpi Pers,) ärö

fåledés biigöfäf artfet att anfö jfåförh t&r-

te delen okände då .von Linne utgaf fln Tlérä

Svecica, oqb bvilket antat. af federtnera uptäikté

kdmmér ätt ökä den inländika örtlängdien^
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fo^/o/^ r/7/ UppJIallmTig a§..^^ i Sverige..,fiime

''HYMENOPIEM,.

—v '>

JL#å naturens känneijoni ifeke 'fcan umbaiå deni

fyftematilka uppftällningeti, och dennä Tédnires
egent'el^g^a5^ändamål5 är att ph lättalle fatt åftad^

komma Arternas igenkännäTidé, få tyckeS det

böra komma på ^tfc. tlt^ htad^^utväg man nyttjar

till en fådaft uppftällnin?^V'C.ffdåft ända^m^^

af värkeligeri uppnås. Utan^ eih noggrah jämfö-

relfe mellan 'varelfernay^.är fngen clasfificatiön

dem imellan tänkbar. Saken blifver éndatl den^

att välja de mäft béftändiga och i utöFningen

lätttaft anvä^ndbara kännemärken. Såli^des kaa
den anatomiika granfkningen / ehuru alldeles

oumgängelig för de högre grader af clasfifica**

tionen^, icke användas for de lägre, fåfoiii va«

lande alt för fvår, om, ej omöje^ig. Till des*

fa fednare hörer Genur^ hvilket länge brytt Sy-»

ftemförfattarne, faftän det ifig fjeif itke kan
vara att an fe for annat, an fåfom én gemenfam
nibrik öfver visfa arter, i Hkliét med andra för«

delnings rubriker i fyftettiét, men fom gifver

fjelf kännemärke för arten, få' fnart dehna fed-*

mre är enfam i fut flägte.

Uti Infecternas u^ipftällning har,' fom'be«*

kant är, Fabslicius antagit munnd^larne till ikil-

jemät'1
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lemärken mellaö Genera. Men att desfa delat

till clasfificationeH äro att anfe fåfom de eoda
Väfenteliga, därom kan mycket txiftas^ få myG-
ket tnery fom de ehfamt betraktade icke, lipna^

i ftånd, att gifva mera tydeligaMje^ep ohi <Se-

nusjfän fnart fagt hVarje annan kroppsdel lom
hälft. Tvärtom finner män en allmän 6h*errigt

till formerande af Genus vara nödvändig , hvai-

tindef näftan alltiÖ^ flera Känn'eii4ä^^ tå fam*
manflås» I munndelarnes fl^apnad och fammant
pitnigg tåder yisf^3fUgen^^^^^ ftörfta mång^

la^Ud.5. hvarS; i mDjeligafte måtro floggTanna-Hn*-

dertei^mtltg ; ikulle ;;i^anhän{Ja gifva kännemärken
Uka :£4 väl ,för ^Specjies fom för Gepvi^ 5 leller

,

fopi ,4f(t fan^fT3^a<jy-|n^n ifkuUe ;fliateligen, få få

inånga öeneira^ fpm^det gifyé^ Species^ hvari-j

gien^m den annars f| nyttigå ierätaiingen af Ge-^i

inus; i lyftemet ginge födorad. Til-l b^yis härafj:

torde det vara nog att näinna Slägtet Ichne^-i'^

^on LiNN> hvilket .m^d affeende' på inunnde?-.

lar-nes c^likbet Hifyi^ jördéU i fleta Genera, Ef-i

ter ,en anftälld ny ,m:önftnng å dithörande arter,,

bar Fabkicius uti -fit t Syftema Piezatoru.m fun*>

!nlt npg j^a:iycket 'fltaj ^ill att (kilja åtyn i flerat

Siägter, roch andre. .^berömda Entomologer , LA-c

TREitLÉ, JUÄiNEj Klbg, ogIi i fynnerhet Panzer^
öfxi^m , Ijelf få högeligen intagen af munndels*;

iy{^eme|:.5 hafva fédemvera fa Ökat Slägternas an^.

taf, att jjian ilnneMt^nft^o fäffixilta lehireUmotis^ i

Geneia }^i:iämndöi. . jEj nög härmed — PANZEiSl^r

H-^b* Irfi^,^^^^*-.^^^ i"^-^ Faune Deutfch-f.

lands 2. B. Niirnbi jgQ6> icke orydeligeii i Sl.äg*'

t>.^r^]aj^pracony Banchas, m. fl. ti i ) kanna, »tt

li^nft^ cksf;» funnk flera fpår till olikhet, hvii-il
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ken han ej medhunnit utreda till nya Slä^t-cha*

racterer. Hyem vet fåiedes, när tiiifäliet till

nya khne.uinon -Siägters fonnerand^ någonlin

Ikail uphöra? Uti Poinpilus p* 11:5 har äfven

Panzer, hos de annars i lefnadsfätt, och i allt,

hyad fom tyeks behöfvas till Slägtlikhet, öfver-

enskom mande arterna viaticusoch fufcusiCjäm väl

hos P. limiiis och heros) upptäckt en olika nmnn-
dejsbyggnad. Det fanima gäller och om V<-f-

pa. Andfena, ra. fl. — Genom én få befkaffad

underiökning kan man alldrig blifva iäktr^ hvad
fom fkall kallas genus få mycket mindre, fom
upptäckandet af munndeiarnes olikhet är defs-

Utom förenad med en den ftörfta fvårighi t ocfi

grannlagenhet ^ famt nled näflan oundvikeliga

iuifstag. Huiu lätt fönderllitas ej få fina delar,

äfven under användandet af den ilörlta Varfam-

het med fri fka individuers handterande, och än
fnarare de förtoi rkades ! fkulle ej derföre olika

Utflag för hvarje ny underiökning vara möjliga
äfven hos famma art? — Panzer anmärker ock-

få på flera itällen, att han funnit flera olikhe-

ter i kännemärkena emot hvad Fabricius före

honöm underfÖkt och jjppgifvit, För den 5

fom har att göra med millioner Varelfer^ kan
iluteligen denna flags granfkning icke blifva an-

nat än tröttande och outhärdelig. En hvarje föl^

jer derföre Infectets få kallade habitiis, för ätt

igenkänna det en gång benämda Slägtet j en fäk^

fom FABRicitis f}elf gjort j efter att hafva gran*

^!kat någon Vifs arts munndelar. Och hVartill gäg-
tiar en fådan jlägtcharacter^

Man kan icke neka^ att ju irijlrkmenta cihA'^

vtiö gifva bruk bara kännemärken till fkiiinad fråti

- K. V, A Hmdk II Qvaru H an-
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andra InfectOrdningar , kanlke ock någon gång
till fkillnad imellan Familjer. Det bör fåledes

för ingen Entomolog vara obekant, att hvarje^
I Hymenopteron äger få väl mandibulse fom ma-
xiller famt palpi, hvaraf 2 aro fäftade vid ma-
xillen och 2 på labiuni, att denna fednare är

^ Jilufven i olika flikar, att den är än korrt än

langj i hvilket fednare fall deli förekommer un*

der namn af Ungua. Se Panz. L c» p, 718' Men
deremot fynas de icke tjenliga till Slägters for-

merande, hvarvid ett gemenfamt förvandlings

och lefnadsfätt tyckas föilt böra tagas i betrack-

tande^ dqck ej få, utt kännemärken lånas af fjelf-

va larvtillftåndet, ty Syftemet har ej antagit

andra än dem det fiillkomligen utvicklade In«

fectet företer* Detta fullkomliga Infectet gif-

ver ock med hänfeende till flera fkiljaktigheter

i ftructuren och de yttre delarnes förhållanden ^

redan en vink till att underföka Larvtillftåndet

eller lefnadsfättet, för att än vidare ftadgas i

öfvertygclfen om ett nytt flägtcs formerande.

^ied anledning af de jämförelfer jag haft

tillfälle att anftälla ibland Hymenoptera (Stek*

,
lame), i fynnerhet mellan de 4 Sverige^ fund-

iie och till hands varande arter, har jag utar-

betat detta föifök — Och då munndelarne icke

gifva nöjaktig anvisning till Slägtmärken, har

jag jämiört andra kroppsdelar , fåfom Antenner-

na, Ögonen, Fötterna, kroppsformen, m. m. och

i fynnerhet Nervgången i Vingarne, men vid

alt detta icke lemnat ur figte ijelfva Infectets

lefnadsfätt eller förvandling. Tiil fakn:id har

jag icke haft tillgång till Latreiiles Syftem, ej
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eller till eft af Jurine i denna väg författat

arbete. ^Mt döma af Panzers Crit. Revif. B. 2*

har Jurine betraktat Vingnervprna ; men huru-

vida han begagnat dem till kännemärken eller

icke, eller om han blott, efter Meigens method
med Diptera, aftecknat derLS ner^^gur^g, är mig
obekant. Denna Neivgång är ej mer an andra

enfkildta kroppsdelar i ftånd, att alltid lemna
tillräckeliga kännemärken j men i famband med
flera kurilij de blifva ofvikeliga, och för en hvar

lätta att Följa på fpåren,

!

För att begagna nervgången till kannemar*
ket^^ har varit nö.^igt, att namnglfva åtnjinftone

några nerver 3 fanu ; ägra celler foni a t" nerver»

nas fammanlöpp uppkomma. 1 allmänhet är ej

nervgången i Hymenoptcr-Ordningen få måpg--

falldig fom i Diptera. ÖfvervingtrKS yttre kant

har vanligen tvänne långsgående nerver, de däf

knapt nånfin ILäck^ hg ända ned till vingfpitCen.

Den yttexftä af desfa kailaS nervus coftalis^ och

den låiigsåt bredevid löpande, fom förenar fig

merendels nedan för medlet af vingens yttre

fida med coftainerven i en t^jock, ofta aflång^,

puhct (punrtum cöjlals)^ kallas nervus auxiliaris

^

fåfom den där tjenar till ftöd för yttre nervea
till att hålla vingen lufträckt i flygten. Nerv*
cellerna har jag på latin kallat are^e^ och fkiljt

dem uti äre^ difcoidaks ^ fådane fom befinnas på
vingens difcuSj Utan att Huta fig hvarken i in*

re vingkanten (fom i denna ordningen alltid

faknar ner^ ej heller i nämnde auxiliar-nerv^

^
Areai margiåmes kallas däremot de, fom fluta fig

i inre vingkanten famt, area cojlales de forn

•
. H 2 grän-
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gränfa intijl aiixiliar - eller coftalnerven Att«

talet af alla desfa celler är föga betydande^
och få mycket mindre förvillande, fom man
högft fällan behöfver att fäfta fin upmärkfamhet
på flera än tre^ hvars närvaro eller frånvaro

gifver de bäfla kännemärken. Hvad deras figur

angår, få är därvid ingen ting märkvärdigt,
hälft difcoidal -cellerna alltid äro fyrkantiga, en
eller ftundom två unda-ntagne, de där egente-

ligen äro de märkbarafte. Coftal- cellerna äro

allmännafi tre till antalet, hviiket därfÖre ej

ger något kännemärke» Ej mer ati uti ett enda
Ichncumons llägte räknar man fyra coftal -celler.

Af desfa coital- celler märkes nedan för punc*

tum coftale en aflång cell {area coflalis uitima)

fom börjar alltid tätt ofvanföre eller uti fjelf-

va den tjocka coftaipuncten, genom en inåt

vingen böjd nerv, oph förenar fig med ändan af

coftalnerven. Nämnde cell ar ftundom (fåfom

uti en del Tenthredines ) delad tvärs öfver med
en tvärnerv inervulus transuerfus). Det är på den-

yia Area coftalis ultima^ fom man fäfter fin po-

int de vue, för att betrakta de öfriga^ ty ofta

ifrån medlet af denna areas inre fida, utgå två

fmå tvärnerver, de där formera en mindre area,

alltid fyrkantig ,
(undantagandes ftundom uti fa-

miljen Ichneumonides) hvilken till Ikillnad från

alla öfriga enfam utmärkes men namnet areota^

och är alltid en difcoidalcell. — Närmaft^ intill

denna areola^ eller i fammanhang därmed, grän-

far en ftor difcoidalcell, fom är den nederfta in-

åt vingens inre kant, tiil figuren ijjltid päftart

femkantig, och fått namn åt area ^^.cularis ^ e-

medan den har plats ungefärligen motivar?nde
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Speeuli^m på en Ankas vinge. Nämnde areola är

fåledes placerad midt imeilan area coftalis ulti-

ma och area fpecularis, och utgår än med 2

tvärnerver, då den kallas areola fmplex^ än med
3 tvärnerver, då den kallas areola gsmina eller

duplex. I (ifta f^ll utgör den värkeligen två fmå
celler, fom likväl tillfamnians bära namnet areola^

Af desfa tvärnerver kallas den öfverfla nvrvidus

primus oeh den med le rita ncvvulus medius^ då frå«

gan är om den olika infertionen, h varigenom
area fpecularis

'

gränfiir^intil denna Areola. Uti

några Ichntimioner är areola näftan kantig,

än 3 kantig oHer ocii punctformig ; i bägge fi-^

fta fall hänger den ihop med area coftalis ulti»

ma vVtti en enda punct, ^ Stundom faknas all-

.deles denna areola, då ingen eller ejj^er än eii

tvärnerv utgår från fifta coftHcellen,

Hvad undervingarnes nervgång vidkom^
mer, finner jag den icke nödvändig att ferikillt

betraktas, mer än i etendaf^ll, nemiigen; an»

tingen om däribland befinnas några värkeUga
difcoidaicLller^ elier, om desla felas, en värke»
]ig area coftalis ultinVa förefinnes, fom ordent^

ligen innefiutcr €tt rum i förening med ytter^

fta ändan at coftal- nerven, en omftändighet, fom
få långt jag kunnat utröna, endaft inträffar i de
bägge familjerna Tenthredineae och Urocerat^,

For att närmare ugpl^^fa denna Term°nilO"»
gie har jag bifogat en Vingtabell, lör) hvars
teckning jag har att tacka ep åf vårt Laiids yp-
perfta Naturforlkare. Denna tabell kan tillika

wpplyfa de tili Familjerna och Siägterna höran-

H 3 ^ de
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de och af nervgången lånta kännemärken, ehu«
ru den icke kunnat upptaga alla de olika nerv-
directioner, foirj i de hit hörande flägter före-
komma. Vidlyftigheten förbjuJer miir ock, att

på detta llälle intaga fjelfv^a Slägtcharactereme,
dem j:jg är finnad att annorfläds olörtölvat fram-
lägga till allmän granfkning,

Sectio i Ala infera vet arets difcoidalihus vet .

faltim årea, ultima cojlali integra injlructa,
^

{Åhdomen fesftle^ thoraci late adharens.') ,

FAM. T. Tenthredine.te. Antennae extenfae,

Abdoinen bali thoraci late adfixum, apice obtufum.
Till, denna familj räknas Slägterna Cimbex^

Lophyrus ^01ylQtoma ^ Tenthredo och Lyda^ fom ge-

nom olika anfenn»- leder mäftadels kunna åLfkil-

jas. Ibland degfa Slägter är Tenthredo i fyn-

nerhet ganfka artrik. Könen kunua lätt åtlkil-»

jas. Segmentum analc är nemligen hos Hanen
inunder alldeles helt 3 men hos Honan klufvit,

innefattande en med 2:ne lameller onigifven

Ikida, fom på undra fidan är litet taggig, hvar-i?«

ined hon fårar blad för att däri inlägga lina ägg,
ty få vidfc man känner hafva denna fainiijs lar-

ver fin föda endaft af växters blad , i likhet med
fjäril larnes» Några uppgifvas äfven Icfva i ett

flags galläplen. Se De Geers Mem. des Inf.

På Vlngtabelien förefaller Fig. i öfver- och

undervingen af en Cimbex uti den förra är ^ 3|

defs nervus cofalir och c punctum coftale^ hvar**

Uti nervus auxiHaris h fom löper innanför, flu-,

tas. Jfiån de^na punctum coflaie böjer fig ent
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nerv ihop med öj fom formerar area cojlalu uU
,'iiV»a5hvilken uti flägfet Cimbex och annorftädg

^Ikäres i tu af en tvärnerv d. Ifrån fidan af den-

*%ia area cpflalis utgå 2 tvärnerver, fom höra till

den difcoidalcellen 3 fom kallas ar^ro//? och är me~
rendels fyrkantig, e, — Ifrån den förfta af lift-

nämnde tvärnerver (nervutus primus) utgår åter

en tvärnerv fom tillhörer den difcoidalcellen,

hvilken kallas area fpeeularés , och 2.rnå{iiin 5* kan-

tig
f.
— Undervingen har coftalnerv g

area cojfaiis ultima uti famt 2:ne värkeliga fy^'-

kantiga dilcoidaiceller.

Fig. är en undervinge af en Tenthredo,
fom f iknar verkeliga difcoidal-celler , men åger
en complett area collalis ultima , hvilken för-^

enar fig med coftal-nerven uti a, ofvanför vin-

gens fpäts.

Enligt denna förklaring torde de efterfö4«

jande Vingfigurer kunna tydas.

Arm. r hela Hymenopter Ordningen kunna
Ante.nnerna b traktas antingen rakt utfträkta

-tenfa) eller brutna {fvmt^y. De förra hafva an*

dra L-den ifi\-n bafis tjockare än alla andrä, mer
eller mindre äggformig. Pe fednare hafva faiÄ*

ma led inycket \g , cylindrifk, formerande,

med tredje ieden ec ki a
^,

iå att antennerna blif-

va nedhängande sdier likfom afbrutna. Några
kalla nämnde led tör hafaUs\ men det gifves in-

nanför ännu en antennled, vanligen knapt fyn-

bar,-( !ålom nediittande , i fjelfva Infectets huf*

vud)'åt hvilken detta namn rättare tillkommer*

H 4 An»
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Antennernas direction ' behöfde väl egente**

vsiigen icke här anföras, fåfom ikiljemärke. Men
inan ar visTerligen ännu långt borrta ifrån att

kunna uppgifva de enda fannfkyildiga eller

tefltuande och enligt logilka regior valda känne-?

märken^ få länge man ej haft alla i Naturen be-

fintliga arter att jämföra; hvarföre ock denqa
llags pleonafmus i närvarande flund bör anfes mer^
gagnt^lig än Onyttig j enär den icke bliiver mifs-

feruiiad,

FAxM. 2 UKOCEiiAT.?:. Antennse extenfas, elonj*

gata?, multiarticulaise. abdomen ba& thoraci la-^-.

$p acifixusn^ apice acutum. ..

Hithörande Slagter äro: Sirex, Xiphyura

(Xipbydria Fabr.. lärer vara mifsfkrifning), Ce-.

phuj och OryjSus^ hvilken fednares nerygång tycks

bebåda en annan familj: Honan har i allmän-

het en långt utdragen genital-ikida,, otngifven

af et par lameller, hvarmed äggen inftickas un^

der barken på träd , i fynnerhet i BairfKog , hvar-

^fl larverna föda iig,

Fig. 2 öfver- o^h undervinge af enSirex^

utan någon betydelig fkiljaktighet från förra fa-

miljen, Defs area coftalis ultima har ingen fvär-

n-rv. Undervingen har f^yra dilco^dalnerver,

Eäggedera råkas ock i Tenthredo- flägtet,

4nm. Denna familjen , annars lätt fkilld från

alla andra 5 har få mycket gemenfamt med Ten-r

thredines, att man näppeligen kan upleta något

nog frappaiU fkiijemärke. Antennerna äga, iU
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kafom i Lyda, 20 leder eller däréfver. Bak-
delen af thorax, fom hos alla Hymenoptercr
får namn af metathorax ^ är i bägge familjerna

lika förfedd med urgiöpningar och uppftåénde

puncter äivenfoiai förtta abdomens fegmentet är

klufvit. Däremot företer fig någon fkillnad i

fjeifva fammaniattniiigen af Thorax^ Abdomens
ipits är med en tagg förfedd, förutan det att

honorna äga en långt utdragen genital Ikida,

eller åtmiriftone uttträkt längre än Tenthredines^

Sectio 2» Au inferit nervis difcoidalibus nuU
tis nec area ultima cofiali mtegra inflructi^,

(Ahdomen npe petioli aut elongQti aut hrevifjimi thoraci

adfixum.)

Divifio I. Pedes Jubnudi^ nec fpinis pr<eter ordi-

mrias armati,

A AnUnna extenfa,

^ Area otarum cj^/mUs ultima ^ et fpecutaris

pius adeji.

FAM» 3. icHNEUivröNiDEs. Antennas elon«

gatae 5 extenfae, fetaceac, muitia:rticuiaiae. Cöf-

pus anguftatum; abdomine bali eoarctato laepe

diftincte petioiato, fub metat-iiorace, femper in-

ferto, Alas fuperac areola minuta gona L

'XuUa areisque' ^oftalibus tribus (inBracone qua»

tuor) ultima fimplici, rarius incompleta. Alae

infe I se arels difcoidalibus nuiiis^

De i Sverige fundne talrika arter af denna

familj kunna föras under Släkterna Uhneumony
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Pimptaj Basfus ^ Mstopius^ Barnhus^ Ophion^ Bra»

con^ Chelonus och ^ipio ^ bvaraf de fläila äro ikilj.

bara på Nervgången och kroppsformen, men
knapt nånfin efter de kännemärken Fabricius och
Panzer uppgitvit. I lefnadsfätt komma alla fläg-

terna hufvudfakeligen öfverens därutinnan, att

de förtära fåfom larver andra infecters afkom-
ma, dock alltid med någon fki Ijaktighet i fättet

att förrätta äggläggningen, dels innom andra

larvers hud, dels utanpå den famma, dels på
oförvandlade ocfi ännu löfätande, dels på för-

puppade, fom förut nedkrupit i fkrymflor, eller

ocK i fådane, foni bo i öfverdrag , eller i maf^-

{lungit träd o, f. v. hvartill hvarje Genus tyc-

kes vara förfedt med en för hx^^rtdera afpasfaä

Cauda fetaria f. trifeta. Hela familjen fynes va-

ra ämnad att hålla andra Infecter, i fynnerhet

delöfätande Lepidopter-larver, innom visfa fkran-

kov, få att de ej alldeles Ikola taga öfverhand

till Ikogars 5 trädgårdars 5 åkrars och ängars totala

förftörande. Hvad fom därföre icke några re-

cepter, de må än genom, belöningar blifva fram-

lockade, kiinna någonfin i det flora uträtta, till

förekommande af fjäril - larvernas åvärkan, det

åftadkommes fjell-mant vid gynnande tillfällen

af Ichneumonides. — Nämnde Cauda fetaria be-

ftår likafom i föregående och några efterföljan-

de familjer , af trenne få kallade feta^ hvaraf

de yttre if^t^ laterales) fom, då de äro korrta,

kallas lamelU^ formera en fkida ^iill befkydd för

den medlerfta. Med den fiftnäainde förrättas ägg-
läggningen. Men denna medlerda beftår äfven-^

ledes af en Ikida {vagina genitalis f. Jlytata) fom
tvifvclsutan är öppen på undra lidan , utan led-

gång,
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gång, och omgifver et det finafte hårror (ftylus

punctoriuf) fom kan dragas ut och in, utan att

vaginan är rctractil, och hvarutur en vällka ut-

gjutes, när djuret fkall föifvara fig. Likväl är

en ichneumons flick på handen löga värkfamt.

Fig, 4 Öfver - och undervingen af en Tch-

neumon. D^-t öfra föifedd rned 3 arcac coflales

d^e^f bredevid collalnerven ab^ en 5" - kantig a-

reola, (fom i denna familjen är ganfka liten,

emot i andra 5 där den finns) och en näftan ^-
kantig area fpecularis c, _ Undervingen faknar

alla egenteliga difcoidal-celler, och defs area

col>nlis ultima h går ej ihop med collal-ner»

vén uti g.

Fig. Öfvervingen af eri Pimpla, hvars

areola utgår från area coftalis ultima i en punct,

och är näftan 3 -kantig.

Fig. 6. Öfvervingen af en annan Pimpla,
hvars areola faknas , men i deC^ ttålle utgår en
enkel nerv från_a^re^a coftalis till area fpecularis,

Fig. 7. Öfvervingen af en Bracon nled 4 areae

coftales ay c, hvaraf den andra från bafis

eller^ f ftöter intill coftallnerven endait med
ett hörn.

Anm. Med deni^a familjens llägter Ikola fle^

ra andra af åtlkillige Författare föreflagna fläg-

ter införlifvas. Ibland de fednare räknar jag

Cryptus Fabr. hvilket näppeligen innefattar an-

nat än'Honor^ hvars Hanar ikola fökas igen i

andra
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andra Genera. Deis fläöa arter har jsg förenat

med Ichneiimon. Honorne i denna familj kafva

ingen cauda trifeta , och äro knapt kännbara från

de Honor ^ lom aga mycket korrt och dold fty-

las purctorius^ om ej i lefvande tillflånd. Ge-
nom klämning mellan fingrarne finner man nem-
ligen hes Hanen 2'rje fmå horraktiga krokar,
fittande mellan tvänne lameller j då däremot Ho-
nan äger blott en enda vagina med ftylus mel-
lan 2:ne lameller. Stundom är kroppsbyggnaden
hos hvardera könet olika 5 ilundom ock färgen.

Vanligen äger hanen längre och fmalare abdo-

men, famt färre färger än honan. Likväl tycks

clypeus hos hanen vara oftare colorerad, än hos

honan. Häraf kan bedömas, huru många fåfom
arter befkrifna, komma att utur art-liftorna ut-

ftrykas. -D.et torde äfven förtjena att anmärkas>
att alla de fmå ovingade Crypti Fabr,, hvaraf

flera Arter ymnigt förekomma 5 endail äro ho-

nor enligt flerfalidig granfkning»

* Area darum fpecuUris femper deefl,

FAM. 4. ÉvANiALEs. Ante^nna; filiformes, vali-

dac^ multiarticulatae, extenfas. Abdomen fub fcu*

teilo infertum^ tenue^ compresfum.

Hit föras Slägtema Fc^nus och Evania med
ganfka få arter, fom likväl icke kunna med fkal

förenas med föregående fiimiljj hvarifrån de få

lätt Ikiljas genom äbdomens infattning, ej i nie-

ta horax, utan högt upp under den egenteliga

fcutéllum. Antennerna äro ock olika. Könen
åtJkiljas på famma fatt. I fynnejrhet är Honan
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till Fcenus jaculator ökänd för fiii långa cauda
trifeta, hvarmed hon känner fig före uti mafk-
ftungit träd för att råka larver åt lina ägg. Lef-

nad^fättet hos . Evania är okändt. Vingnerverna
innnefatta ej något märkeligt från förra familjen.

Anm, Infertionen af abdomen under thorax

är få vidt man känner, en uteflutande tillhö-

righet åt denna familjen.

FAM. <r. SAGARiTES. AntennsB fetaceae, me-
dio frontis infertae, 13 articulatce. ' Alae parum
nervofasj area dilcoidali miniita f. nulla nervö-
que coftali inftructa^. Abdomen metathoraci ad*

fixum.

Hyfer et par Slägter Sagaris och, Codrus ^

fom ej med affeende å antenner och nervgån-
gen kunna tillbörligen ftå ihop med någondera

af föregående familjer. Nervgången är olik i

hvardera fiägtet. Likväl komma bägge däruti

öfverens att äga coftal-nerv , till fkiilnad- från

Cynipfarise och Plilotes, famt blott en eller in-

gen ordentelig difcoidal-ceil. Lefnadsfättet är

ej fäkert utredt»

Fig. g. Öfra vingen af en Codrus, med en

tjock coftalpunct, hvari auxiliar-nerven alldeles

och coftal-nerven näflan upphör. De öfriga ner«

ver äro blinda ^ knapt fyniiga.

FAM. 6. CYNiPSARiiE* Antennae elongatae, vel

Eliformes vc;i moniliformes., non geniculatse

,

medio trontis infena. Abdomen fubcompresfum:
petio-
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petiolo brevisfimo, rarius elongato. Alarurti

nervus caftalis nullus, at nervus auxiliaris adeft

poftice introrfum flexus. Nervulus transverfus

bafeos diftinctus, reliqui obfoleti.

Slägtet Cynips utgör dena familjen* Dock
är anlednings att under de talrika arternas no-

|

gare granfkning få till lefnadsfätt fom utfeen- '

de^ finna olika fläe:trättigheter. Så vida hittiis

är bekant, lefva Cynipes i ga lläplen^på träd och
bufkar^och äga en alldeles egen nervgång i vin-

garne , fom genaft a£ ett vandt öga igenkännes.

Ifrån följande familjer äro de defsutom ftvillda

genom fina knälöfa. antenner. Honorna äro ut«

märkte med en nog korrt utftående, men långt

under buken fittande fkida , inlagd i fido- lamel-

ler, hvarmed yttre huden af en ftjelk eller ett

blad fåras, och äggläggningen förrättas; efter

hvilken operation galläplet efter hand tillväxer,

jnneflutande Cynips-larverne. Desfa galläplen ;

ka olika Ikapnad efter olika arter — Antenner*
na fkola hafva 13 a if leder,

Fig. 9 Öfvervingen till C. quercus folii, fak- j

nar coilal-nerv, men äger auxiiiar-nerv , fom bö-
;

jer fig likfom att formera en area cofl-ali?, hvii- ;

ken dock felas uti flera arter. Men den vid vin-

gens bafis belägna tvärnerven faknas aldrig.
j

B. Antenna fräcta.

I. Ocuti integri,
,

* AU^ vix nervofdy area coj^ali uhima carent,

FAM.
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PAM. 7. PsiLOTES Antennse longiufculasj

fractse: articulis diTcretis, fecundo crasfo, Jon-
go. Abdömen fubpetiolatum. Femora clavata,

AU paium nervofae: nervö antico ad coftam 1, u-

nico 1. gejnino 1. Bullo.

Hit kunna flägterne Pfitus och Ceraphron fo-

ras j hvars lefnadsfätt ännu är okändt; förmo-
deligen enahanda med Ichneumonernas. Om
honorna hafva ftylus,; punctorius f ingifven med
fido-lameller , fåfom i föregående familjer, el-

ler om den är fammanfatt af en vagina utan fi-

dolameller, fåfom i Vefpa och flera därpå föl-

jande familjer, har jag ej kunnat utröna. Vin-
garne äro mycket nervfattiga.

Fig. 10. Öfvervingen till Pfilus cornutus

,

hvilken är nervlös, endall med rudiment till

nerver. Hos denna arten tycks vingen vara hå-

rig, åtminftone i yttre kanten. Hos andra Ar-
ter finnes på yttra fidan framtill dels en enkel,
dels en dubbel nerv.

FAM. g. DiPLOLEPiDES. Antennae fractae, vali-

dae, medio frontis infertse, in altero fexu in-

terdum pectinatae, thorace non longiores: arti-

culo fecundo longisfimo, cylindiicb, Alae vix.

nervofa?, nifi nervö auxiliari ,
qui loco puncti

coftalis introrfum flectitur.

Innefattar Chalcis
j

Diplolepis och Pteromalus

med fmå, nog talrika arter. Man tror, att de
likfom Ichneumonides inflicka^ fina ägg uti an-

dra infecters larver. Om Holorna allmänt haf-

va

/
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va cauda trifeta, är icke fäkert underfökt. Nå«
gra hafva dock en ganlka lång cauda af tre fe-

tac» Vingarne HCrvfattiga, näftan fåfom i Codrus
och i Cynips, från hvilkas familjer de lätt åt-

Ikiljas genom antenn -Ikapnaden»

* * AU parum nervof^s area cojlali uhima
gaudenu

FAM, 9. cHRYsiDiDEs. Antennas fract^^ de«

flexas, ad aperturam oris infertas. Abdomen
haud petiolatum: ftylo feminaruin punctorio, (una
ciim vagina) fetractili absque fetis lateralibus,;

AJas parum nervofas, area coftali uitima incom"

pleta, fpecuiari nulla.

Hit höra Trypa (Nov. Gen.) Ckptes och Orf/*

fis ^ fom i lefnadsfättet nära likna de Vefpae-ar-^

ter, fom bygga i väggar och iér-vallar^ och äro

äfven fnyltegäller i andras bo, hvari de uppfö-

ka larver och famlad /föda. Deras vingar äro

nerviattiga hos flera arter, dock fkilda från för*

ra famiijernas genom en tydelig area coftalis

iiltima , hvartill äfven kan läggas antennernas

olika infertion.

Fl g. II Öfvervinge af Cleptes. Defs ar^a co-

ftalis uitima fynes ej vara få alldeles compjettj

hälii inre nerven är mot flutet näilan biind.

Anm, Till Chryfis föres flägtet Hedychrum

P^nZ. Enligt Fabricii flägt-ehai acier å Chryiis

fkall ox vara absque lingua-^ men jtig iger en art

med tydeligt utd^gen lingiia.

1 fö-
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1 foregående § familjer äro alla Honor , få

vidt jag känner j förfedda med en få kallad cau-

da trifeta, hvaraf knapt någon feta är retractil

(undantagande den i medlerfla fetan inneflutna

ftylus)* Men 1 Chryfidides och följande familjer

tyckes fetse laterales alldeles faknas, och en va-

gina med eller utan ledgång, fom fjelf är re-

tractil, innefluta en likaleds retractil ftylus pun-
etorius. Ett fting af den famma fÖrorfakar van-,

ligen mer eller mindre fmärtfam inflammation,

2. Ocuti intrn excifi,

FAM. ro. VEsPARiiE. OcuH reniformes* Cly-

peus convexus^ aéqualis, Pedes viilofi^ haud
fpinofu

Hit räknas Fefpa^ Heltus och Trypoxylon^ hviU
ka alla, få med affeende å den gifna cbaractern^

fom å iefnadsfätt, beqvämligen kunna flå tillho-

pa och innefattar fåledes alla Steklar med in- .

Ikurna ögon 5 fom blifvit funne i Sverige. —
Familjens lefnadsfatt är 'allmänt bekant. Kön-
fkillnaden märkes än af längre antenner hos ha*

narne, an af deras 2:ne lameller, fom de under"
klämning framfticka^ i ftället för honans enkla
flyius punctoriuSö

Pig. 12* ÖfVervirige af Vefpa crabro* Den
utmärker fig ej fynnerligen fkilld från flera an-

dra följande familjers nervgång. Man finner 3
area) coftales^ från hvars ytterfta utgå 3 tvär-

nerver, fom formera en dubbel areola^ intill

den förfta hvaraf area fpecularis ftötef/ På fam«
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ma fatt förehåller fig med Hellus^ men Trypo*
^ xylon har nervgång, fåfom i Fig. ig» Fig. 24

är et denna familjens öga*

J^nm, Éumtnés Fabr. bor icke Ikiljas från-

Vefpa, utan flå fåfom en afdelning i famma fläg-

te. — Om alla okända exotifka Arter med fam-
ma ögonlkapnad kunna i en och famma familj

förenas, är övift. 1 villrådigheten härom, här
jag fåfom kännemärke tillagt Clypei och fötter-

nas belkaffenhet. Alla Vefpse arter falla ihop
fina vingar i hvilande tillflånd.

Divijio 2. Pedes fpinofi /. hirli.

A. Ånténns extenfa,

{Pedes féipius fpinojt,)

* Areda ad areum cofa ultimam gemina.

FAM, II. POMPiLTi. Oculi integri. Os cly*

peatum. Antennas 13 -aiticulatsc, fetaceas, haud
fractae. Abdomen vix petiolatum. Alariim area

coftalis ultima tres emittens riervulos, areolam

geminam formanteis: area fpcculari in medio fe-^

re utriusque areolae inferta. Tibias pofteriores

extus fpinofae,

Slägterna Pompilus och Ceropales höra hit^

De hafva ingen eller korrt tunga. Honornas
flylus punctorius tillbakadrages innom buken.

Vingarne fållas ej ihop i hvilande tillflånd. Des-»

fa arters larver villas i fmå jord - eller fandhå-

lor, fom honan tillreder,, och hvari hon fläpar

my*
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myror eller fpindlar eller larver för att begraC*

Va tillika med äggén^ fom federmera utkläckas

och däraf iiära rig.

Fig. 13. OFver * och Undervinge af eh Porti-

pilus. Den förra har ingen märklig fl^.illnad från

VefpernaSj om" ej infertion af ärea fpeculariäpå

ömfe (idor öni medlerfta tVärnerVen. — Under*
vingien har hvarkeii ordentlig difcöidalceU ej hel-

ler coftai-area^ -fåfom vanligt är^i hela denna
fednare Sectionen^

IFAM. 12. siPHEGiNÉiE. Äntennäe fetaceae, non
tractae. Alarum ärea cöllälis ultima tres emittens

isiervulös éreölarn geminam foi^mantes, Area fpe-fc

i:ularis intér primum ét medium hervulum infer*

ta* Tarii örtines fpioofi-.

Innefattar Sphx och Larm. Med deri förrä

förenas Pepfis Fab. Med deii jfednare Dimorphå
tanz» Leftiadsfättet larer Vara föga fkiljaktigt

från Pompiliernäs, hvai^med SphegeiS gärna kun*
de fammanllås^ öm ej flera ölikheter i kropps-

byggnaden förefunnos. - Arternä gräfva lig i fand
en Gaiial med flera grenar, i hvardera läggéä
ett ägg tiiiikå med erforderligt förråd af fpin4«

hit till larverna^ föda^

Fig. 14, Öfvérvirige afSphex, hvars area fpe«
cularis är infattad mellan förfta öeh medlerft»
^tvärnerVen, För öfrigt lik med förra familjens*

Anm, TiW Larrä räknas én årt j hvars ha*
ti* har gätiika ftora^ i vertex fammanftölandé

' I 2 dgoia
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ögon en befynnerlighet, fom hos Steklnrne
är högft fällfynt, och få vidt jag känner, endaft

tillhörande Larra (Dimorpha Fanz.) abdomina*
lis och Apis mellifica

FAM. 13, MELLiNii» Antennas cylindricae',

haud fractge. Abdomen faepe petlolatum. Tarfi

mutici. Alarum area coltalis ultima tres emit-

tens nervulos, areolam geminam formantes. A»
rea fpecularis aut inträ nervulum prfmum medi*
umque aut paullo pone utrumque inferta»

Häraf aro tre Slagter kända: Mellinus ^ Ar*
pactus och PJen. Man har funnit flera deras ar-

ter inkrupna i jordhålor, hvari de lagt fina ägg^
och födt larverna dageligen med tvåvingade In-

fecter, hvars lemningar larven infpinner i fitt

filkeshus, -

Fig. if. Öfvervinge af Mellinus, fom iden
generella nervgången ar naftan lika med före-

gående; men öfriga kroppsftmcturen gör nöd-

vändigt, att åtfkilja dem. Ingendera af dem
är artrik»

FAM* 14* PHiiANTHORES. Antennse filiformes.

Abdomen fesfile. Alae area coftali ultima, quae

duos emittit nervulos, quorum fuperior mox
duplex evadit, ita ut gemina oriatur areola.

Hit höra Nysfon och Philanthus
^ bägge ökän-

de på fättet huru den dubba areolan formeras,

Jåfom Fig. .16 tydeligen utvifar. För öfrigt nei v-

gängen lika med den i förra familjen. Slägter-

N na
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na hafva defsutom andra ^kIljakt5gheter5 fom
berättiga dem att utgöra en egen familj. Deras
förvandlingsfätt är ej rätteligen bekant^ fanno*

likt ej mycket afvikande från Mellinernas.

FAM. 15:. NOMADiN^. Antennae erectas, cy-

lindricse, medio frontis infertae: articulo fecundo,
crasfo oblongo. Thorax fcabro-punctatus; punctis

lateralibus calloiis. Abdomen fesfile, ovatum,
breve, glabrum, Alsc? infufcatae: area coftali

ultima tres
, ( raro duos ) emittente nervulos» Area

fpecularis in medio areola? inferta»

'

Hit hörer endafi: Nomada, fom är få närfläg*

tad med Bi- familjen, hvars nervgång den äger,

äfvenfom fötternas bekiädning. Men defs antenn*

byggnad medgifver ej, att den ftår ibland Apes,,

hvarföre den, för att igenfinnas, fått fin plats

i egen familj. Jag förmodar äfven att förvänd*

lings - och lefnadsfätt, ehuru icke få tillräckeli-

fgen kända, tillåta denna flyttning. Näppeligen
har nigon ännu obferverat, om Nomaderne, i

likhet med Apiariae famla förråd till fina bb pl
fötterna. De träffas mäft ute på torra fällt, i«

hop med föregående familjer,

* * Anola aJarum mt fmpUd^ aut nuUa^

FAM. 16. CEMONii. Gaput dilatatum: anten*

nis fetaceis, fubfractis, ante Q5 infertis: articu-

lo fecundo crasfo longo. Nervuli bini äb are®

coftali ultima exeuntes unicam formant areolam
quadratam. Area fpecularis pauUo pone nervu-'

lum primum inferta»

I 3 Här*'
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Häraf är en Slägfe Cemonus Panz. känd fl-

fom Svenfk , och att döma af förfta ögonkaftet

lätt förblandad med Crabronites, hvarifrån den
dock fnart fkilljes genom annorlunda bildadt huf-*

vud och nervgång. Kanfke Femphredon och
lop^us Panz. äfven hpra hit? Lefnadsfättet okändt,

Fig. 27. Öfvcrvingen af en CemonuSj bvars

tiérvgång är fkilJjaktig från alla föregående fa-

miljers genom en enkel fyrkantig areola 5 men
i detta affeende ej afvikande från några Bi-fläg*

ter, Tom ftraxt förekomma. Antennerna göra

härifrån ftillnadsmärkec

FAM, 17 CRABRONITES. Antennas filiförmes^

- fubfractaej ^nfee os infertae. Nervulus ab area

coftali ultima non nifi unicus. Area fpecularis,

iiifi obfoletisfima, nuUa,

Härunder lyda: Crahro och Oxtjhelus ^ fom
Itfkiijas medelft clypei och ögonens ftriictur frå#
Ihvarandra.. Den förra alldeles okänd genom fin

filfver - eller guUdglänfande munnfköld , hvilken

olrkhet i färgen defsutom ofta tillkommer oH^
ka kön af famma art. Defs arter göra fig hål

i gamla träd, föra de fylla med flugor, bladlöfs

och andra Infecter till näring för fina larver^

hvai-efter de tiUtäppa öpningen med fågfpån^

H^nen har dels olika antenner, dels en fköld

på te til feenen, hos flera arter, till fkillnad fråit

Honan,

^^g» Ig, Öfver- och undervingen äf en C ra-?

hvars nervgång är nog oiika andra famil-»

jers
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jers, fåfom i faknad af tydelig areola och af

area fpecularis. Undervingen defsutom än nerv*

fattigare.

B. Antenns fractét.

^ Peåes hirfuti (Corpus femper alatum)

FAM Ig. APiARiiE. O3 lingua faepe elongata.

Antennas cylindricae, fracta;. Corpus faepe hir-

futiim: pedibus muticis, villofis. Alarum area

collalis uUinia aut duos aut tres emittit nervu-

los. Area Ipecularis toti ar^jolae fspiys inferta,

Oaktadt den olika belkaffenheten af vingar^

nes areola, gifves intet fkäl att dela Bi-flägter*

na i tvänne familjer. Imedlertid och till Ikill»

nad mellan fig fjelfva kunna de fom äga en en*

kel areola kallas Profopiaria ^ och de fom äga
en dubbel Apiarifi, Till de förra höra: Profopis^

Anthophora^ Anthidium^ Eucera och Dafypoda. Till

de fcdnare: Andrena ^ HyUus^ Dichroa^ Apis ^ Me-
gilla och Bomhus. Alla desfa llägter komma öf-

verens, att lefva i famhälle, att åt fina ungar
preparera färfkilta bo uti få kallade Bi -celler

j

att hemföra honung och andra vegetabilifka äm-
nen. Mer^ deras byggnadsfätt^ materialier d^t"

till, uppebållsftällen, honungens olika godhetj
famt fjelfva fättet på hvilket de framföra väx*
ternas pollen till fina bo, tycks vara ganlka o-

lika och egit för hvarje flägte. Således framfö-

ra en del (in pollen under hela buken, andra
under defs bakdel, andra på fidan af bakbenen ^

antingen d^n inre 3 eller den yttre, andra pä
I 4 ti-
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tibia?^ andra uti en hårtofs fittande under bafis

af bakbenen, m. tn. Intetdera llägtet angriper an-»

dra Infecter fåfom rof.

Ett vida ftörre antal Genera förekommer
hos Auctorerna än fom behöfs. Detta oaktadt
tyckas de ej hafva vunnit färdelea i lättheten

att kunna åtikiljas^ Defsuéom beftår Hylseus Fabr.

fnart fagt endaft af Hannar, hvars honor utgöra
en god del af Hans Andrener» Uti intet fläg"

te tycks könen få mycket vara hvarannan oli"

ka^ fom uti Anthophora Fabr, hvareft fannolikt

de fläfta arterna äro än bara hannar ^ än bar^a

honor.

Könens fkilljaktighet kan ofta af ett vandt

Qga igenkännas 3 än af antennerna, än af ftrU'»

ctura ani, etc. i men ofvikeiigare finner man fkiil*

nåden hos lefvande individuer, hälft honor och

neutra genom klämning framfticka fin ftylus pun^^»

ctorius^ hvillien felas hos hanen.

Figo ig. Öfver öch undervinge af en Profo-^

pis, hvaraf den förra i genereit affeende ej äc

betydeligen Ikilljaktig från Cemoni, fig, 17,

Fig» 20. Öfvervinge af en Andrena med dub«

bel areoia.

Anm, I föregående familjer, hvaräft oj göx-

que tingua^ få ofta förekommer, har jag uteflu'

tit detta kännemärke, fåfom dels för allmänt,

dels icke characteriferande, hälft en eller annan

arta eller, något enda Genus, däribland

kan
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kan räkas med värkeligen utdragen tingua. Det
famma gäller väl ock. om Apiariae, Likväl gif-

vas där oftare tillfällen att fe en tingua elongata^

i fynnerhet hos de egenteligen honungsfugande
Slägter och arter, hvarföre defs antagande ibland

kännemärkena torde gifva mera tydeligt begrep

om familjen.

Obf. Pedes mutici kallas alla de, fom ej äro

förfedda med andra taggar än fpiriio ordinari^c^

bvilka fitta i ändan, i i 2 till antalet, 2iitibU^

vid hvilka ingen upmärkfamhet behöfver fällas,

fåfom varande näftan allmänt tillftädes i heU
Infect-Clasfen.

* * Pedes fpinoji f, nudi,

CO Corpus alatum , areoh in alts femper pradiéumo

FAM. ig, BEMBICIN.E. Os clypeo obtegente.

Antennas deflexae, fractae^ raedio frontis inferta^»

Oculi integerrimi, oblongi. Corpus pubefcens:

abdomine conico, utrinque convexo^ integro^

tibiis tarfisque fpinofis.

Hit hörer Bemhex och kanfke äfven ScoUå

Fabr., af hvilken fifta dock ingen art lärer fin«

nas villd i SveSge, Ockfå har jag vid Famil-»

jecharacterens förfärdigande endaft haft B. re-»

panda Fabr. för mig^ hvarföre jag ej kan fvara

för defs gemenlkap med flera arter^ aUraminft
med Scolierna, Så mycket är mig bekant^ att

bägge flägterna vid förfta påfeendet hafva myC"
ken yttre likhet; med Vefpa^ men därifrån lätt

IkiU"
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fkillda genom ögnens olika byggnad, famt fot»

ternas flarka beväpning. Om den i Sverige hem-
maTtadde arten B.roftrata, fom jag ej äger, vet

man, att den har helt ar^nat lefnadsfätt än de
egenteliga Vefpa&. Jämf. Apis roftrafea Linn.
Fn. Sv.

^ Corpus interdum apUrum ^ aregla in atis /^f*

ps 7tulla,

FAM. 20. MUTiLLÅRiiE. Anfcennae fetacese ^

convolutas, prope .ad os infertas. Corpus pilo-»

fum, interdum apterum: capice deflexo, tibiis

tarfisque fpinofis, abdomine incurvo: fegmentQ
primo elevatOj fubtus excavato»

Hit räknas Myrmofa , Tiphia och Mutttta^

För de arter jag tett at denna familj äro de an-

förda kännemärken beftändiga. Om larverna veÉ^

man ej' annat, än att de uppfödas i jordhålor, i

likhet med några förr nämnda familjer. Honor-
na hafva en ftylus punctoriuSj^ retractilis, fom
ger ftatk fveda,

Fig, 21. Öfvervlnge till Tipbia f^morata

med area coftalis ultima incompleta.

Fig, 22. Öfvervingen till hanen af famma
art ? med area coftalis completa. Jag har nem-
ligen flörfta anledning att tro dem höra tillhopa,

hvarom mera på annat ftälle. Likväl ville jag

anfe en fådan, ehuru ringa olikhet i nervgången,
alldeles otrolig, för famma art, och är förut

alldrig obferverad,

FAM 21
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FAM. 21. FORMiCxVRiyE. Antennas filiformes ^

fractje* medio frontis ijifertas : articulo fecundo

longisfimo. Corpus petiolatum: petiolo vel fqua-

mato ve] nodofo; autaptermu, aut alatum: area

fpeculari nulla.

Hit hörer Formica med alla de Slägter , fom
de nyare fkapat afdetta Linneanfka llägtet. De
komma öfverens uti att lefva i famhälle, men
boningsfätten aro olika, och några arter i den
mohn afvikande i fkapnaden, att de ivifvelsutan

med fkäi böra ftällas t egna Slägter. De lefva

mycket på åtlkiliiga andra Infecters lifs bekollnad,

Vingarnes nervgäng är enklare än i nylsnämn-»

de famHjer,

Fig. 23. ÖPver och undervinge af en For«
liiica, hvars öfra har ej mer än en enda difcoi-'

dal men tre collal - areer.

Denna Uppftällning har tillkommit efter

vid pafs 800 Hymenopter - Arters jämförande
till bagage kön. Utan tvifvel faknas många ar««

ter, i fynnerhet exotifka, fom kunna höra till

egna, onämnda familjer, eller Slägter, Sådana
böra dock ej å nyo formeras , utan i den hän*«

delfen Ikiljaktigheterna vore defto mer betydan-
de^3 eller få vida det vore omöjeligt, att för

et nu ogranfkadt flägte bana rum Uti någon af
de redan anförda familjer, medelft någon än-»

dring i dennas kännemärken, utan att därvid
den hufvudf^keliga uppftiillningsplanen blefv^ li^ -

d^nd?.

Uti
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Uti Naturens ftora Hushållning äro Hyrae«»

jioptera ganlka märkvärdiga. De två förfta fa^

miljerna äro löf - eller träd-ätare, den fjette är

bladfugare och den adertonde honungsfugare.
Alla de öfrigas utvickling går ut på andra in^

(ecters förftörande»

Vndcr^
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Underfökning af en Spatig^ Blå Kalkjlen ifrån

Malfjö.

id Malfjö Kalkbrott i Grums focken i Werm-
land, förekomma åtfkilliga märkliga Mineralier^

om hvilka man hitintils faknat både belkiifning

och underfökningé Jag har förfökt att \ följan-

de lilla afhandiing upftälla båda delarne öfver

den blå, fpatiga kalkften 3 fom finnes vid Mal--

fjö, och hvilken få mycket utmärker lig ibland

Kalkftenarterna genom fin klara blå färg.

Färgen är fiarkt ljusblå 5 ifynnerhet bög^
då flörre ftycken hållas emot dagen och deraf

fvagt genomfkinas* Mindre märkbar i tunna fli«

for och kanter.

Stenen förekommer renaft 1 temligt flora

kantiga ftycken, med mer och mindre rediga^

hopväxta 5 fpatiga taflor. Annars äfven fjallig

och kornig, i ftycken med fkimrande glans, hvil«

ka beftå af blå Kalkfpat, blandad med hvita

quarzlika korn*

Är i tunnare taflor fullkomligt genomftin*^

lig jL utan att dubblera»

EMAN. ROTHOFF.

Är
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Är alldeles lik vanlig fpatig Kalkften^ och
afven fom den med tecknade genomgångar (la*

niinaire, Hauy). '

Förlorar 1 glödgning fin färg och klarhet ,

blir hvit, hettar med vatten och gifver kalkvatten,

Fosforefcerar icke 5 bvarken värmd eller

rifven.

Löfes med flark fräsning af fyror och full-

komligt.

Repas af ftål lätt och med hvitt mjoligt ftreck*

Analytijh prÖfmng.

A.

Fem Graiiimer löftes i diluerad faltpeterfys

ra med reft af hvita Quartslika korn till en vigt

af O56CO gm. eller 12 procent^ lösningen förfat«

tes med Svafvelfyra och behandlades genom in-

kokning, och Iköljning med kallt vattbn till defs

all Gipfen var frånfkiljd, Återftående vätlkan

gaf intet fpår af Bitterfalt eller af något annat

uplöft ämne.

Sammanlagda utgjorde beftåndfedelaflie

Kalkjord 5 beräknad ur den
glödgade Gipfen, - - ^1,84 pa looidelaf.

KoUyra, beräknad af lös-^

ningsföriuften - - - 375S0
Olösta quarzlika Stenkorn - 12^00

JO 1,64
B.
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B. -

Förundrad att i förra förföket icke hafva

funnit någon Metalhalt, löfte jag åter ^ Gram-
mer Stenbitar i SaJpeterfyra ; jag fick en olöfl

reft af O5830 Gm. eller i6j6o procent quarzlika

hvita Stenkorn. Lösningen gaf med cauftikAm-

moniak alldeles ingen fällning eller grumlings
fäld med kolfyrad Ammoniak lemnade hon KoK ,

fyrad Kalkjord.

Sammanlagda utgjorde beftåndsdelarne:

Kalkjord, beräknad efter

kolfyrade Kalken, - - 47,98

Kolfyra , beräknad af lös-

ningsförlullen - • - STjöo

Olöfta Quarzlika Stenkorn. 16,60

1003T8.

Då vid desfa båda prof halten af olöft ämne
afdrages, och procenten af de öfriga beftånds--

delarne beräknas, få ärhålleso

Kaikjord - « -^y

Kolfyra ^ * - 4:?

100

hvilket någorlunda nära öfverensftämmer med
beftåndsdelarne i vanlig Kolfyrad Kalk,

C.

För att med noggranhet beftämma beiUnds*
delarae i förevarande Mineral, utfökte jag et

-
i

. .
prof
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prof ur en fluff^ den jag erhåll t af Herr Mynt*
guardien Hjelm^ och fom beilod af ftörre hop*
växta taflor fria ifrån någon Ikönjbar främman-
de inblandning, famt ftarkare blå än någon af
de förenämnde profven*

Fem Grammer haraf löftes i Salpeterfyra

med reft af O5OIO Gm. quarzlika ftenkorn ^ famt

förluft af 2^1 ^5* gm. bortfraft Kolfyra. Lösnin-

gen författ med cauftik Ammoniakg af ett litet

hvitt flockigt grummei, hvilket efter glödgning
vägde 0)Oo8 giti^ Var blekgult^ och hade charac-

ter af Lerjord^ dehna lilla halt af kanlkejernig
Lerjord, härrörde fannolikc blott af en liten

Itenbit, fom på ena fidan hade en matt grå hin-

na^ hvilken ej alldeles kunde bortlkrapas. So*-

lution fälde med Kolfyrad Amm.oniak 4$9fö gm«
Kolfyrad Kalkjord^ hvars halt af Kalkjord är

2j79I8 gn^- eftejf BérzeLIi Uppgift af Kolfyrad
Kaiks beftåndsdeiar*

Då egentliga beftåndsdelarne af Malfjö blå

Kalkften äro Kalkjord och Kolfyra 5 famt de fan-

nölikt tilfälliga åfvannämnde olöfta Stenkorn
jemte fällningen medelft cauftik Ammoniak, hvil*

Ka fammanlagde utgöra 0,018 gm. eller nära

0,40 procent, få blir quantiteten af de förra, då
desfe fednare afdragas; på de återftående * *

• - - - 4,980 Grammy på loordelar
Kalkjord - 2,7918 - - 5"6,06.

Koifyra - 2,1^^0 - - 43,30.

Förluft 0,0332 - - o,64«

459800 100.

Den-
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' Denna proportion af beftåndsdelar är högft

obetydligt, och blott på andra decimalen, olika

niéd förhållandet emellan Kalkjord och Rolfyra,

i deras vanliga förening till Kolfyrad Kalk^
men för att ändå vidaie förvisfas om desfa beilånds-

delar, tog jag ännu en gång Mineralens förluft

få väl i lösning fom i glödgning. Den förra

operation Iktdde med en förut väl kokad Sal*

peterfyra 5 och blef, fedan relten af O^og*;' gm.
eller 1,90 procent olöfla Stenkorn var ifrån dp
använde 5- Grammen afdragen, den derefter cor-

rigerade förluftens procent 43,22, eller 2,I20
gramm. Den fednare eller glödsrningsförluflen,

gjoides på 5* Qiranim af Mineralen i cn vägd Pla-

tinadigel, och biet efter i timmas itark glödg-

ning 2,176 gm. eller 435^2 procent, i lösning

lémnade denna glödgade ftenquantitet en högft

obetydlig lemning, fom då , den afdrages corri-

gerar förluitens procent till 43,70. Den glöd-
gade ftenen utvecklade vid lösning i mycket ut-

ipädd Salpeterfyra några få luftblåfor, fom ic-

ke grumlade Kalkvatten, och iåledes fannolikt

voro atmoshperifk luft.

Den obetydliga fkillnaden af omkring O5O3
^procent i lösnings och glödgningsförluit , torde

ej böra tillräknas någon vattenhalt hos Kalkfte-

nen 3 utan förr en brift i förfökens noggranhet,
fom-är lättare märkt än undviken, och hviiken

Jag anfer icke vara af den betydenhet att der-

igenom refultaten hufvudfakligt ändras.

Enligt ofvanftående på anförde fätt variera-

de underfökning, beltar den blå Kalkftcnen ifråa

K, V. A. HandL II Q^mrt, K Mal*
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Mairiö blott afKolfyrad Kalk, utan att defs eg-

na iärg kan härledas ifrån någon fannolik hak
af andra ämnen. Af Klaproths och VauQue-
LiNS underfökning af Anhydrith, känner man
at denna Kalk-Minerals beståndsdelar äro Kalk,
Svafveliyra fanit ibland något Kokfalt, och att

iåiedes utfs blå färg ej kan härledas ifrån nå-

gon färgande beftåndsdel af Metallifk natur ^

fnmma anmärkning äger rum vid den blå Vefu-
vilka Kalkftenen^ fom Klaproth underfökt (fe

Leonhards Taschenbuch f, d. Gef. Mineralc-
gie^ dritter Jahrgang, p. 199)5 och torde äfven
kunna gälla om flera Mineralier, hvilkas färg

ofta tillllvrifves en aitför ringa ^alt af Metai- -

lifka äinneu. ^

; Föregående lilla afhandling om ett till fina

beflåndsdelar hvardagligt förekommande ämne,
kan éhurur obetydlig tjena fom ett bidrag till

Svenlka Mineral - Topografien , och öi verlemnas

fom fådan till Kongl. Vetenlkaps Academien*
granlkningo
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Bcjkrifning pä orfaken till en oboteUg fiarighet

an kmma ncdfvdlja och bebälla mat.

af

L. E. H [ L L E R.

Med. D. Chir. Mag. Prov. Med. i Kroneborgs Län,

Flöken Eva S--re5 36 år gammal, hnde från

yngre år varit mycket fjukligj och benägen för

fpafmodifka krämpor, fom fländigt ökat fig och
omUder biifvit ganfka fvåraj hon hade under
denna olyckliga befkaffenhet ftändigt känt fam-

manfnörpningar i halfen hvilka väi uphörde msd
fpalmerne, men i fenare åren efterlämnade en
tiitagande fvårighet att nedfvälja mat och drick,

dock den fednare ännu fvårare än ftadig mat; i

famma proportion tillkom ännu den fvåra plågan
att alt fom nedkom, genaft därefter åter I4pka«

Ilades, få att kroppen aftog i hull och krafter

famt frugtansvärdt bief att hon ömftder IHulie

fvälta till döds.

Emot denna hifkeliga fjukdom hade patien«

ten fökt hjelp af flere kunnige Läkare, och då

jag emottog hennes hälfovård var hon ovanli-

gen utmärglad och krnftlös. Hon h^^ de nyttjat aila

bekanta antifpasmodica , Valeriana, Asfa foetida,

Caftoreum, Opium, ut - och invärtes i hvarje-

hända formler^ men utan att plågorne aftogo;

Likafå hjelplöia voro de fördelande Läkemed-
Ii 2 l^-n^
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len, ConiuiTij mercurialier, i folid och uplöfl be«

^'^aftcijhet 5 i ungvent och bad. Födoämnen fÖr-

blef oiröj ligt att genom munnen kunna bibringa

henne, hvarcill ytterft.i förföket gjordes genom
nfdiörande af en fvamp på ett fifKhen, men hvar-

igenora endaft plågor upretades mtå en föga

gagnande liten uttömning af en *varf3mling ,
ty

alt u D k aftades med häftiga plågor och fpafmo-
dilke påföljder , få att intet snnat råd återftud

till förekommande af lifvets förluft genom fvält,

än att, få länge möjligt, blef uppehålla det ge-

nom lavement af flarka köttfoppor med ägg och
bad i vin, hvarigeiiom hon åtminftone tiil en tid

hade den lifan att den plågfamma hungren nå-

got -ftillades för en ftund.

Men Jen efter hand inbrytande hectiike fe-

bren och lifskrafternes ftändiga aftagandé, gjorde

omfider ett af henne önfkat Hut på hennes elän-

de, och hon affomnade d» 21 Februarii igil»

Några veckor före döden begärde hon att

hennes döda kropp fkulle öpnas , hviiket j^g
gjorde i Hr Asfesfor Westrels närvaro, hvar«

vid befants;

i:o) Kroppen på det högfta afmagrad, anfigtet

gulbiekt och infallit, alla ben ovanligt utftåen-

de, fötterne hade någon oedematös fvullnad , na-

ftan inga qvarlefvor af mufclerne, befynnerligen

af mufculi pectorales.

2:0) Lungorne blekgrå, fammanfallne famt pa

några ftällen med pleura hopväxte,

3:0)
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9:0) gönlka litet vatten i pericardium, hjertat

ovanligt litet, arterise coronarise näftan aldeles

l^lodlöfe, likafå ventriculus anterior, hvaiett

dock var en. 2 tum lång polyps ventriculus po-

fterior hade äfven föga blod,

4:0) Intet fett på inteftinoruin betäckningar,
omentum mycket fammanfnörpt , aikfärgat och
indurerat liggande åt vänftra Itdan Mefenteri-

um ganfka magert med fvullna, hårda kjortlar,

^:o) För att med noggranhet underföka magen

,

fom fants onaturligen fammankrymt och hård i

blef den, både vid pylorus oc;i 2 tam ofvan

Cardia underhanden^ frånfkiljd och uttagen, hvar-

vid Vafa brevia innehölio nog litet blod. Ma-
gen öpnades, fom ikedde med nog fvårighet, i

anfecnde til defs öfver i tum tjocka och ganfka

fchirröfa väggar, och befants vara få liten att

en valnöt knapt kunde där inrymmas med få

obetydligt ringa vätfka, att en theiked ej till hälf-

ten därmed kunde fyllas, för öFrigt icke ringa-

fle tecken til födoämne 3 fundus ventriculi var

något tjockare, fom nedåt pylorus och i duo-
denum minfkades^ tunica interna Ventriculi var

tjock, hårdt faftfittande och afkgråj Cardia var

biåfkagtig ända til 2 tum af oefophagus, famt

få igenvuxen att en fmal penna med möda kun-
de föras ned i magen.

6:0) Pancreas och Lien fmå, på den fednar^ oon-

vexa yta en gul fläck.

7:0) Hepar var näftan fvart och ganlka mör.
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8:0) Vtrficci feliea myck-t fammankläme? ^ inne-
liållande en mörk galla, i liten quantitet.

O-o) I naturligt tillflånd voro Renes ocb Vefica
Uiinaiia foai hade föga urin.

10:0) Uti inteftina tenuia och crasfa fants i de
förre värkelig chyluS, faft till ringa myckenhet,
och i de fena re 'excreineet er 5 Tom voiö gani^ka

tunna och ljusgula. -Lavementerne hade fåledes,

oagtadt vaivuiffi inteilinorum & frena morgagni,
upkommit till inte-flina tenuia och kanlke ganlka

litet i Ventricu^us. Hales expenmentei ftyrka

ock denna . förmodan.

Til nu beftvrefne olyckliga befkaffenhet tor-

de äfven patientens, ifrån yngre åren fortfarande

benägenhet till diarrhé fom iSog förökades med
en jjanika fvår Röd fot ^ "efter hvilkens öfvervin-

nande fvårigheten att fvcälja maten genaft börja*

de och ökades, hafva bidragit.

Nedfiagit finnelag, hinder i gifrermålsför-

flager m. m, torde äfven böra hiträknas.



Tillägg: p, 9f vid flutet efter: fubintegro.

jS. Th. ageUum'. crufta alba gTaniilis foreciiis*

Que minufs adfperfa vel lubp.ul vet ii it nta j

apotheciorum veriucis raris adpresfis ciudas-

que fublmmerfisv

Lecanora verrucoja var. /3. agela^a & var. y\ ar-

gena. Lichenogr. Univ. p. 3<^5'.

L2ch(^n ogef^us & argenuf, Lichenogr. Sveq. Prodr,

p. 30 & 8»

Lecidea, cr^^fl meth. Lich. p. 74.

Vrceolaria ageUa ib:m p. I5'0.

Habitat ad corticem Populi & PIni

Obs. Facie externa aliquantum a priori (a) rp-

cedit^ fe(j neutiquam Uti propria vSpecics confi-

derandum. Variat verrucis ininutis & ampiioribus.
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väodig; få iDafte i fynnerhet allt c!et vara utaf

HiVckLn n eia vigt^ att både kännas och begag-

nas, fom mediörer någon ftö^re, eller mindre
nytta

5
antingen lör någie få iänders inbyggare,

eiler för rnännifko flägtets många millioner.

Naturforfkarens fält är uti bäggci desfe affeen*

den ganfiva vidfträkt^ och en iipinärkrmn Refan*

de, lo.m beföker främmande läiuierj kan näftan

dageiigen göra någon ny, fanu för mänfklighe-

ten gagnande uptäckt.

De Ge]é-acktige Fogel- naften , fom qyttjas

uti öiira Indien och i fynnerhet vunnit tycke
Uti China, hafva ända intill fednare tider varit

af Europeerne foga kände: och kunna väl an-

^ fes förj att ännu vara det ofullkomligen. Os-

BECK i fin Refa p, 164* talar väl derom^ men
ganfi^a cbeflämdt och otilräckligt för den vett-

giriges nyfikenhet* Bontius och R|;mpfius

näama äfven ganfKa litet derom.

Uti min Refas 3:dje Del p. 31g. och 4:ds

Del p. 164. har jag korteligen omnämdt dem
och den Svalan , fom bygger desfe gelé acktige

Sva i-bon uti Tjerreton-hQigQts befynnerjiga hå-

lor på Ön Java , hvilken Svala jag då anfåg va-

la den af Lili^Né i defs Syifem p. 1016. namn*
gifna Hirundo efculenta^ men hvilken jag. fedan,

vid nogare underfökning, befunnit vara ett o-

kär.dt fpedeS3 fullkomligt Ikild ifrån efcuUnta*

Och fom jag hos ingen Ornitholog funnit den
famma omnämd eller befkrifven^ har jag anfett

den förtjäna, att till iine kännemärken befläm*

mas och igenom få väl beikrifning, fom en



18 12, Jul Aug/Sept. 1^3

bättre teckning, fullkomligare för Ornithologer*

ne göras bekant.

Denna, foin kallas Fuciphaga^ bygger fine

tiäften , lika fom efculcrAa^ uti bergs- fprir.kor och

klyfter och desfe nälten äro lika förträffeligen

födande j dyrbare och cn lönande handelsvara.

Bägge foglarne äro, vid för 11 a påfeendet, myc*
ket lika och kunna fåledes lätt förblandas» K*n
hända, änru flera Specics af Molucciika Öariies f

Svalor bygga dylika näften«

LiNNés Hirundo efculentu^ Syftem. Natur, p,

IQl6 är den, fom BRissoN afritat Toin. 2. Tab.

46. fig. 2. men den RuMPFlus låtit afteckna

-liti Heibar. Amboincnf. Tom. 6- Tab. 75". fig. 3
och 4. är den af mig kallade Fuciphaga» Det

tyckes, fom Rumpfius fett och förblandat bäg-

ge fpecies: att Fadren vid fin beikrifning ägt

H, efculenta^ och defs Son, fom afteknat figu^

ren, ägt H. Fuciphaga till mönfter, hvars befkrif-

^

ning är följande:

Hirundo Fuciphaga: fupra atra, fubtus ci*

nerea, tota immaculata. Tab. fig.

Habitat in Java, in Montium rimis praé-

grandibus, fere inacesfilibus, ad Ijerre^

ton; et alibi in infulis Moluccanis,

Corpus fupra atrum, immaculatum, vix ni*

tens^, fubtus cinereum vel fordide fufcum
fpu albidum a gula usqve ad bafin cau*

dge^ pollices circiter qvatuor Jongum»
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RoJIrum brevisfimunij deprefum, apice in-

cuivum, atium.

Cauda rotundata, fupra infraqve atra, tota

immacuiata, longitudine coiporis.

AU atrae, immaculatse, acutae, cauda duplo
longiores.

Pedes nigri, breves.

^ Biffert ab H. efculenta: cauda tota atra imma-
culata.

lorhonica: tborace et abdomine
unicoloribusjabsqve maculis.

francica^ cui fimillima et cui

proxime accedit, qvod atra

fit, nec foJum nigricans fu»

pra, qvodqve major et ad a«

qvas Oceani habitans nidos

^
gelatinofos conftruat,

Hirundo efculenta är i fynnerhet känd med
fine hvita fläckar på de fvarta ftjert-fjädrarne.

Fuciphaga åter faknar aldeles desfa fläckar och

äger ftjertfjädrarne allefammans enfärgade, helt

och hållit fvarta. Bägge komma deri öfverens,

att de för öfrigt äro ofvantill fvarta och under
fmutfigt hvitacktige.

Hvad deras Näften angår, äro de i det när-

mafte af en thé-kops form, men något plattare

och tväre åt den iidan, med hvilken de fällas

vid klipp-väggen. De beftå af fina, grå eller

hvitagtiga trådar, ofta med inflätade fina dun-

fjädrar. Desfe näilen^ renade från allt dun
och
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och orenlighet, utgöra en dyrbar och riktande

handelsvara för Holländlka Oftindilka Compag-
niet. Handelen med dem bortarrendei as till

den mäftbjudande och inbringar en anfenlig

fumraa. Merendels fäljas de med god vinft uti

Canton och något förbrukas af de förnämare

och förmögnare på Java och andre orter. Till

Europa förfändas de fällan och voro för ett

hälft Seculuin fedan Tå okände i fjelfva Am-
fterdam, att desfe fogel-näften, fom blifvit ifrån

Oftindien, fåfom en rar fkänk hemfände till nå-

gon, fom icke kände deras nytta, utan förva-

rade dem, till defs en Sjö-kapiten fick kunlkap
derom, blefvo uphandlade för ett ringa pris^

famt fedan återförde till Oftindieii, att med god
vinft förfäijas. Trådarne, hvaraf desfe näitbn

äro fammanväfde, äro ganfka lättlöfte uti vatn,

gelé-acktige, liknande näftan husblofs famt mer
eller mindre genomfkinlige. När man uti nå-

gon foppa eller kokhett vatn lägger något der-

af, löfas de up, äro näftan utan all fmak, lim-

mige, lättfmälte och mycket födande. Hos de
rikare på Java äro fådana foppor icke fälfynta

på bordet, och uti visfa fjukdomar, fåfom i

matthet efter fvåra febrar, uti Dia|,rhoeer och
Dyfenterier med mycken förmon användbare.

Det ämne, hvaraf desfe fogel-bon tilver«

kas, har varit olika upgifvit, ehuru de fläfte

anfett det vara tagit af hafs-djur (Mollufca)jj

fom famla fig vid kufterna, dit Svalorna befun-

nits dageligen begifva fig och derifrån, emot
aftnarna, återkomma. Troligare torde det lik»

väl vara^ att detta ämne hämtas utaf gelé-ackti-

L 3 g«
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ge hafs-växter (Fuci). För inin del anfer jag
det vara ganfka fannolikt , att Fucus hur/a idet
ftffeendf t är den tjänligafte och härtil mäft an-

vände, hvilken finnes omkring Oftindiens Öar

och i ymnighet uti defs haf. Denne fucus är

få gelé-acktig <, att han iiäftan upiöfes fom ett

Gummi och knappaft kan kliftras på papper , få-»»

fom andre defs likar, utan att under torkningen

aldeles ihopkrympas. Äfven har den en hvit-

gul färg och är hel och hållen aldeles genom*
fkinlig.

Det fkal vara niig en heder, om desfe up«

lysningar om de ätbara fvai-bon eller fogel»

jiäften, kunna vinna Kongl. Vetenfk. Acade-
miens gynnande bifall och tillika en kär til-

fredsftälleife, om desfe anmärkningar kunna
fylla en liten lucka uti den ftora Natureus
'Bok, — fom ännu i fitt inre hyfer för Veten*
ikaps-älfkaren många mörka eller aldeles okän-
de fanningar^ hviika iörit efter hand för kom-
mande tider och kommande flägter fkola up-»

penbaras.

Tabellen vifar

Hirurijdo Fuciphaga uti naturlig florlek.

1. defs näfte, fåföm fäftadt emot klippan»

2. inre lida, renad fiån dunj

allt uti naturlig ftorlek»
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Bejknfning pä en ny lorkmachln for Spanmål^

utfunnen

af

A. K E D E L C R A N T Z.

I3enna Torhmachin beftår hufvudrakengen uti

en ihålig cylinder af järn, hvilken ligger hori-

zont^lt uti en murad kanal, genom ett fär-

Ikildt inrättadt Jpjäll *) är förenad med rökgån-

gen af antingen en vanlig, eller för dett;i är-

damål enkom inrättad, eldllad. Då Spjället öp-

nas , iakommer den heta röken, meddelar Qn
värma åt cylindern och går derefter tillbaka i

ikorftenen och ut i fria luften. Uti en i ändan
af cylindern nedfaller den råa fäden ifråa Spän*

måls-magazinet, af fin egen tyngd, fknder der-

iippå, under cylinderns beftändiga rörelfe om-
kring fin axel iångfamt fram, uphettas, förlo-

rar fin fugtighet och rinner fluteligen torkad

ut, vid andra ändan af cylindern.

Fig. 1. förefläller en genomfkärning, och
Fig. 2. en plan af denna machin. Cylindern^
fl b är fammanfatt af ftarka jernplåtar, väl fo-

gade och fäftade vid en fl:äUning af 6 fl:, jern-

flänger, fom gå från ena ändan till den andra
och gifva machinen en fliadga, hvilken för en
längd af 26. fot är nödvändig, Defs båda än-

äar fluta fig med hufvar af gjutit jern, och
med halfar af mindre diameter, hviika få väl
fom cylinderns medlerfta del, hvila på 3 par

L 4 fri*

^} Se Vet. Akad. Handl. x, qvartal Un. år. f. 24—a?* Tab. II-
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frictions rullar, vid ^5 c, hv.irigerom defs

rörelfe ]'v-::is. Medlerlta paret af desfa rullar

hvilar på en jernpiat, fom genom {tången x y
med en fcru!:'' vid t/, fig. 3. kan höjas eller fän-

kas iö. ::t!: bibehålla bärningspunkterna , här och

vid båda ändarne , i lamma räta iinea.

Vid cylinderns inre yta är fäftad en fpiral

af fammanfogade runda kopparplåtar, fom äga
ett hål midt på, efter hela cylinderns längd.

Således fkulle, ucom denna öpning, machinen
invändigt likna den få kallade Archimedis fnruf,

c Fig. I. 2- föreftäiler öpningen af ett jernrör,

fom går up till vinden eller Spanmåls-maiiazinet,

hvarifrån fäden rinner ner och faller in i cy-

lindern vid h. När den fitlnäinnde vändes om-
kring (in axel, på fäet, fom längre fram fkall

befKrifvas, faller fäden utför hvar och en af de

lutande D:anern3, fom urgöra fjviufvens gän-

gor, och fkrider fåledes fraåningom, eller ett

hvarf för hvarje omlopp, åt andra ändan a.

Vid denna ända ar ett hål på fidan af cylin-

dern
,
där, vid hvarje omlopp, den portion af

fäd fom innehålles uti fifta hvarfvet af Ikruf*

vep, ur:'inner på ett gålf. där den fedan ut-

bredes att affvalna.

Fig, 3. förefläller en genomfkärning tvärs

öfver niidten af cylindern, där frictions rullar-

ne, jernftängerne och kopparfpiralen med fitt

hål^ tydeligen kunna fkönjas. Fig. 4. är en

genomfkärning tvärs öfver cylinderns ända

,

med röret där fäden utrinner, hvilket rör

flucar fig raed en kortt cylindrifk betäckning
om»
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omkring cylindern vid öpnin8;en. Rörelfen af

macbinen kan Ike på flera fätt, det fom nyt-

tjas i Eldqvarnen i Stockholm är följande: o p
fig, 3. är den vertikala jernftången i qvarnen,
hvarigenom verkets machineri, med alla defs

tillhörigheter af ångmachinen erhålla fin rörelfe.

Denna ftång meddelar rörelfe åt de 2. conilka

hjulen g, och det fiftnämde åt Trädvalfen
eller trisfan /, hvilken med en läderrem för-

bindes med vallen z. På axeln af fiftnämde

vals, hvilken går in i torkvaifvet, fitter en
fkruf utan ända fom verkar på tänderne af

ett kugghjul, fälladt omkring cylindern, hvil»

ken på detta fätt vändes omkring fin axeL
Härvid bör anmärkas att bägge valfarne /, «,
hafva 4 affatfer i, 2, 3, 4, hvaröfver läderrem-
men kan läggas; desfa affatfer äro i fådant för-

hållande till hvarandra, att hvarje ombyte, e-

huru med famma rem, verkar en förändring i

häftigheten, och fom altid exprimeräs med

quotienten af valfarnes diametrar eller är=—

.

z

Denna conftruction är nödvändig; ty fom ej

vid alla tillfällen fäden finnes lika fugtig, eller

hettan i kanalen lika ftark, erfättes genom ma-
chinens långfammare gång, hvad eldens mindre
intenfxtet, eller fädens ftörre fugtighet kunna
fordra.

^Att fjelfva ångmachinen blifvit applicerad

^
till cylinderns rörelfe, härrör ej af behofvet af

en ftor kraft; ty en vanlig mennifkjas ftyrka

vore till detta ändamål mera än tillräckeiig

,

L f utan
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utan fker fö:- att erhålla en mera fäker och
jämn gång, jämte befparing af handarbete.

Det återflår att befkriFv^ på hvad fatt ro«

ken, ifrån eldftaden , fom eljeft fkulle onyttigt

bortgå i ikorftenen , ledes in i hvalfvet, för

att värma cylindern. n Fig. 4. före-ftälier

genomlkärningen af fkorften-n, hvariger.om rö-

ken upftiger och fprides i atmospheren. I den-

na fkurften är på fidan en öpning, fom dl^ tork-

ningen ej användes, tiilfiutes m?d jernfpjället

/ liggande i famma plan med den verticala

muren och af 2 gånger den längd, fom fkor-

ftenens bredd r t. Detta fpjåll har en axel vid

r, omkring hvilken detfamma kan röras, för

att, när man behagar, läggas antingen lutande

eller horizonteit, fåfom figuren utvifar, där

fpjället vifas i 3 olika ilälh^ingar. I den hori-

zontela är fkorftenen tillfluten uppåtj röken
fom då ej mera kan upftiga, måfte under fpjäU

let s t gå in åt fidan^ under jerngolfvet u

genom en murad canal, fom följer längden af

cylindern och vid defs ända böjer fig , för att

föra röken tillbaka ut genom hvalfvet ä, ocb
C/ver fpjället åter in i Ikorllenen, fedan den
gifvit ifrån fig fin värma. Hela denna rökgång
fynes tydeligen i planritningen fig. 2. der rö«

kens väg omkring cylindern och tillbaka , up*

på kanalens plan är utmärkt.

Under det machinen arbetar, Ikiljer fig

altid ifrån fpanmålen en betydelig myckenhet
vatten i ångor, fom öfver hufvud med en ma-

chin af desfa dimenfioner, och vanlig rå fpan*

måls
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inål, kati värderas till 2000 # eller ölVer f
tunnor om dygnet, hvilka föras bort med rö-

ken. Desfa ångors utgång genom den Ilora

fpiral öpningen och afloppet vid a fig. 2. äf-

Venfom genom plåtarnes fogningar, hvilka en-

rfaft äro netade till hvarandra, lättas dels ge-

nom deras egen fpänftigbet, dels genomdraget
af röken utanföre, fom altid förtunnar luften

och förorfakar en ilngs fugning i kanalen. Af
famma orfak kan röken ej intränga i cylindern,

och den torkade fpanmåien röjer aldrig det
|ninfta fpår deraf.

' För att verkftälla torkningen , behöfvcs få-

ledcs blott att käfta läderremmen öfver deq
affatts på valfarne, fom vid hvarj.^ tillfälle an-**

fes tjenligaft, öppna fpjället och fÖra fpanrnålen-

öfver Öpningen af matar-röret C
Fig. I5 2 och 4 är en jernugn, på fara-

'ina principer, fom Chemifternes Athanor , i

livilken lågan af draget föres nedåt, ii^uti ka-

nalen. Denna ugn är här tillagd, för att om
värman genom fvag eldning i nedra eidftaden

vore otillräckelig, på detta fätt kunna fördärka

den. Men medan hettan i kanalen, i fynner-

het då ved nyttjas, merendels är nag llark, för

att fmälta bly, och fåledes fäden under jämn
befländig röreife flyter öfver en metallilk yta

af 2 a 300 graders hetta, famt vid utfallandet

vanligen har go å iio grader, efter Svenfka

Tbermometern , finner man lätt att torkningen

måfte blifva tillräckelig, allenail machinen ej

^går för fort, hvilkeÉ genom valfarnes förhål-

lande regleras.

Ma-
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Machinens ftörfta häftighet är vid ofvan-
nämde qvarn 30 fecunder och den minfta 1^
minuter fÖr hvarje omlopp; fåledes, emedaa
cylindern vid hvarje vändning iitkaftar vid pafs

3 kappar eller 2f # torkad fäd, blir efter den
nu befkrifna machins dimenQoner, den ftörfta

qvantitet foin på ett dygn kan torkas 240 och
den minfta 80 tunnor; men det är tydeligt att

om cylinderns ftorlek ökas, få kunna äfven
des(a qvantiteter ökas i förhållande deraf. Sä-

den dröjer i cylindern 124^ minuter i förra fal»

let 5 och i det-fednare,

Flere utvägar hafva redan i äldre tider

blifvit uptänkta till bevarande af fäd. India-

nerne. Romarne, Polackarne och flere andra
nationer brukade begrafva den i jorden i öora
gropar, täckta med halm och jord, der man
har exempel att den i flera fekler bibehållit

fin godhet» Särfkildt bygda Sädes - magaziner,
hafva äfven i både äldre och nyare tider blif-

vit dertill, med olika conftructtoner , använde.
Bägge fätten förutfätta likväl fåfom vilkor, att

fäden blifvit väl torkad, antingen på åkern,
eller innom hus; ehuru det förfta är ofta fvårt

och ftundom omöjeligt, ej blott i vårt och an-

dra nordilka klimat, utan äfven i de af foleo

sner gynnade länder, fåfom Italien.

Den allmännafte utväg att torka fäden ftraxt

^fter Ikörden, är de få kallade i?/or, där den-

famma otröfkad införes och genom eldning i

murade ugnar, dels af luftens, dels af rökens

värma^ på några dagars tid, blir nog torr att

med
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II med lätthet lUtrölkas. Denna method, ehuru

i allmän i de länder, där bränflet äger litet eller

1 intet värde, är dock på andra ftällen koftfaip,

j

och altid förenad med fvårigheten af vidlyftig

i
byggnad, emedan halmen intager det mäfta

i rummet, famt eldsfara och olägenhet af rök,
' fom meddelar fin fmak åt fäden.
1

I

Till undvikande häraf hafva andra före-

^ dragit att torka fäden efter tröfkningen, och
därtill nyttjat, dels färfkildta eldftäder och tork-

ningsrum, dels den värma fom vid förutvaran-

de inrättningar (unnits öfrig, och eljeil fkulle

gått förlorad. Mångfaldiga, mer och mindre
åtlkiJda, methoder hafva dertill blifvit använ-
de, iblaiid våra landsmän, vl{ Aljlröm ^ Hesfeliu!^

Stridsberg vn^å flere, och bland främmande, i

fynnerhet af Intieri^ Neapolitanare, famt den
namnkunnige franlke Författaren Duhamel. Alla
desfa färlkiJta fätt hafva likväl gemenfamt föl-

jande olägenheter, hvilka jag föKt undvika uti

min upfinning:

1:0 Uti Intieris och Duhamels machiner lig-

ger fäden ililla och täpt, hvarigenom ytan får

en ftarkare^ hetta än det inra, och torkningen
blir ojämn.

2:0 Af famma orfak blir en ftor del af
Vattenångan inftängd, hvarigenom fäden fegnar
Qch mjölet får en mörkare färg.

3:0 Säden måfle derföre uti dem ligga
qvar, minft ioåi2 timmar, för att blifva torr^
fom är 20 ä gångor längre tid^ än i den
här beikrefne inrättningen, 4:0
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4:0 Uti de fläfla öfrig^e methoderne är val i

en oiTirörning niöjelig, nuni likväl altid ganfka
'

fvår, och hettan näftan qväfvande för arbetarnt-j

ofb den är få ftaik, foin den bör vara. I alla

fall löper man, vid de fl^jlla af desfa torknings*

fatt, fara att bränna fäden, eller att torka ea

del deraf för mycket, och en annan för litet.

Förmån erne af fädens torkning äro huf-

vudfakeligen följande:

1:0 En ökad lätthet i förmalningen.

2:0 Ett bättre tnjöl , famt deraf erhållit
"

bättre bröd och i ftörre qv^ntitet»

3:0 Förftöring af alla infecter, ägg och
mafkar, forn kuniva finnas i ffiden, famt före*

kommande af deras anfaii.

4:0 ^löjligheten att förvara denfamma i

flere år, utan befvärlig omrörning^ och i
-J af '

^

det rum , fom otorkad fäd fordrar.

'Desfa väl kända omftändigheter, gifva

mycken vigt åt hvarje bemödande för ett ända-

ni ål , lika angelägit uti den allmänna fom den
enlkiidta hushållningen. Ehuru den här be-

Ikrefna inrättning, fåfom egenteligen ämnad
för flörre Magaziners behof, eller qvarnar, der

100 tunnor fäd och derutöfver om dygnet ,

kunna förmalas, icke fynes lämpad för all-

mänhetens bruk, kan denfamma dock, genom
någon förändring i conitruction, genom appli-

cation af blott en vef i ftället för alla här

nyttjade hjul, och med utelemnande af flere
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för ftyrkan vid en ftörre inrättning nödvändiga
delarj erhålla en enkelhet i fammanfättningen
och en befparing i koftnaden, iom gör defs

användande för hvarje enlkildt hushåll , både

möjeligt och iätt.

Den här befkrefne Torkmachin har under
tvänne å>s bruk vid Eldqvarnen bevifat fin

nytta och foliditefien af iin iammanfältning.
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FSrfck till ett rättfärdigande af de Tbeoretijkt

Cbemijka äfigter^ pä tcilka den Jyflemanfna

upfiåUnmgen t mitt fSrfSk till en förbättring

af den Cbemifka Nomenclaturen*), grundar /ig.

J, Öfverfigt af Electriciteteriias influtetfe pä före^

ningS'fränafapen ; grunddragen til eyi ElectrO'

chemifk Theorte,

w i kunna föreftälla ofs kropparnas fÖrenings-

frändfkap fåfom ett begär, hvilket de ouphör-
ligt föka tilfredsftälla, tills det blifvit upryldt.

De fträfva därvid att komma til ett fådant an-

tal och i fådana förhållanden tilfamman, att de
blifva mättade, det vil fäga uphöra att vidare

yttra någon förenings-frändlk^p och komnja i

• hviia. En fammanfättning af flere enklar^ äm-
nen, fora nu antingen aldeles , eller åtminftone

relativt till de fläfta andra kroppar, uphört att

yttra några förenings - frändfkaper , kunna vi

kalla indifferent^ t. ex. om vi föreftälle ofs, att

Barytium, fvafvel och fyre efterhand råkas, få

förbinda de fig med hvarandra til defs de flu-

teligen bildat fvafvelfyrad baryt, hvarefter

desfa kroppars förenings-frändlkap är hvilande,

och den af dem fammanfatta kroppen indifferent.

Förenings-frändlkapen går fålunda ut därpå

att, efter en längre eller kortare verkfamhet,
komma i hvila. Föreftalla vi ofs de enkla

kropparna famraanbragta på ett flälle och ägan-

de alla lika frändfkaps kraft, få måfte de be-

gynna förena fig och blandningen komma i en

korr»

Se %fta qvarr, aS föl).
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kortare eller längre tid fortfarande verkfam-
het, hvilken fedan fkulle flutas med en evig

hvila, fom af ingen kraft kunde ftöras eller

liphäfvaSj och masfan fkuile genom cohiefions

och tyngdskraften vara ett mechanilkt aggregat

af indifferenta kroppar. Sådan är likväl icke

inrättningen af den iköna Natur fom omg^r ofs.

På den lilla lläck af univerfuai vi bebo 5 under-

hålles en organilk Natur af beftändiga vexlin-

gar i den oorganifka, och vi harva grundade
anledningar att förmoda en dylik fakernas gång
i den ötriga delen af det omätliga hela.

T>e önifländigheter ^) fom ouphörligt ftöra

felier tlphäfva de förenade Elementeinas hvila,

äro lyfet, värmet och de båd^ Electriciteterna

i fämband med förenings *• frändfkapens olika

graderi

Wärinet^ lyfet öt\i de båda Electriciteterna

fiå med hvaiandra i ett llags identitets förhål-

lande, (om vi tydligen fe 5 men fom vi ä nu
icke kunna ricktigt bégripa. Hvar den ena af

desfa är, där manifefteras öund(?m äfven den
andra. Utan ätt mati kan fäga hvarifrån den-

kommer- — Då vi rtied tVenne platina- fpetfar

Urladda en ftor och kraftig Electrilk Stapel, få

brinner i lirladdniiigs - puncten en fol i fmått

,

fom har eti få ojämförligt itörre intenfitet i

ljus och värma än alla aiidrä på vår jord fram-
bragta Eldphenomen, att den fammanfmälter pla-

tina fpetfarne och att den, framlockad 5 en af

fyrgas underhållen eldslåga^ föga eller intet

förlorar af fin glans genom jemförelfen, Up-
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komften af ljus och värme i den punct t^ar de
tördelade Electriciteterna upliörde att vifa fig

fåfom Electricitcter, kan omöjeligt mifskänn&Sj
och ådagalägger emellan desfa kroppar ett iden«

titets förhållande, hvilket vi kanfke en dag
komma att redigare infe*

Värmet och Electriciteterna yttra, i våra

förfök en beftäind benägenh^?t til jt-mvigt och
Ikulle fåledes i kraft af denna benägenhet öf*»

Vergå i famma tilftånd af hvila, fem det hvar-

efter de vägbara . ämnena il;räfva. Denna jem-
VJgt i värmet och med oetfnmma äfvtn i Elee-

triciteterna Uphäfves ouphörligt af folili ålarna

^

hvilkas fammanfättning vi v -ta vara aldeles

likartad med ftrålarna af Tellurifka eldphenomen..

I Solen underhåiles fåiedcs en procef^, hvaraf

de förenade elementernas hvila oafbriitit Bp-

häfves eller motarbetas 5 och hvaraf de fortfa-

rande bibehållas i en vifs grad af veikfamhet.

Hvariiti denna proeefs beftår kan af ofs aldrig

med någon fäkerhet utredas, emedan våra gifs-

ningars riektighet icke kan vederbörligt prof-*

vas, emedlertid är det altid interesfent att föka

utTorfka hvad fom i våra kunfkapcrs närvaran-

de ftällning är minft ofannoiikt*

thenomenet Eld prodiiceras på jorden huf-

Viidfakeligail vid tvenne tilfällen, antingen fl)

då två eller flera ponderabla kroppar förenas

t. eic. vid fyrfättning, fvafvelbindning, fyror»

och faltbafers förening o, f. v. eller b) då de

båda Electriciteterna genomtränga hvarandra

och uphöra att Vifa fig fåfona €lectriciteter.e
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t;Hit kunna vi väl ännu föra värmeutvecklingen
genöiTl gnidning, hvilken likväl, då läran om
detta f^henomeii blir ricktigt Utvecklad

,
troligen

femmanftällér fig med den iednare, och vär-

tntiatveckling genöm lainmantryGkning eller ftel*

.iiing-, hvilken tydligen åtföljes- af en värmcför-

luft hos den kropp fom ger det ifrån lig). Det
fynes vara fullkomligt emot våra närvarande

i>egre,pp art det intentiva eldphenomenet i folen>

ikuUe kunna hän öra ifrån pondera bia ämnens
föreningar eller condenfering j denna meaing är

iörkaftad till och med »af dem bland våra före-»

gångare, fom hade mindre ricktiga begrepp öm
förbiänningen än vi, t)ch den motfäges defsu-

tom af Solens 5 få vidt vi hittils ktmnat erfara,

'oförändrade tnasfa. Den förmodan återftår cfs

följakteiigen fåfom minft ofannolik att i Solen
en fortfarande procefs underhålies, lik den €-

mellan uriaddarna af Electrifka Stapelns poler,

och nian kan därvid icke tänka lig annat In
att denna procefs en gång väckt, måfte genOm
tingens närvarande anordning underhålla fig

fjelf, och fåledes materiens Ghemilka verkfam-
het bibehållas genom en ouphöriig cirkelgång,

likfom aftronomien lärt ofs att den underhålies

i en bafbruten mechanifko -— Öet ligger utotn

^ränfotna för menfkliga förnuftet att utreda

huru des fa procesfer blifvit en gång väckta
och det vore tilläfventyrs en tänkande meiini-

"ika ovärdigt att däröfver på alfvar våga en
förmodan^

Förföken inéd Électrifka Stapeln hafvå vi-

fat huru Electriciteterna inblanda fig i de éhe-

Ms miika
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itiilka frändll^apernas fpel^, ftundcm iiphäfva det

fullkomligt och liundom fätta det uti en om-
vänd ordning. Man hade, redan innan Electri-

Ika Stapelns uptäckt, mäikt art Electricitetens

jemvigt ftundom rubbades af Chemifka proces*

fer, och den erfarenhet vi nU hunnit famla på
ett io:tal af år har öfvertygat ofs, att hvaije

Chemifk procefs är, lika få väl inom fom utoia

Stapeln, på famma gång Ekctio-chemifk, och
att ingen frändlkaps - yttring kan Ike, där ej

Electriciteterna äio tillika medverkande.

Huru denna medverkan iker, är ännii obe«

kant, och vi måde nöja ofs med gifsningar där-

om. Hvad vi för det närvarande med vifshet

veta, är att tvenne kroppar, fom hafva fränd-

Ikap till hvarandra vifa, då de i ett ifoleradt

Gch fullkomligen torrt tillftånd komma att röra

hvarandra, fria^ motfatta Eiectriciteter. Så

t. ex. blifva tvenne Metaller Electrifka, då de

komma i beröring med hvarandra eller med
fvafvel, och fvaflet eller den metallen, fom
har fvagafte frändlkapen till fyret, får därvid

negativ Electricitet, då däremot den andra får

pofitiv« Det famma händer äfven, enligt Da-
vy's interesfenta förfök, då torr Oxalfyra brin-

gas i contact med torr och Cauftik Kalkjord,

hvarvid fyran blir negativt och jorden pofitivt

Electrifk, Kroppar, fom hafva en fvag fränd-

ikap till hvarandra eller, hvad fom i många fall

är detfamma nära lika frändikap till fyret vid

lika temperatur, vifa inga märkbara fpår af

fördelade Electricitetar då de råka hvarandra,

T)å desfa kroppars fördelade Electriciteter tilta-

ga
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ga i mon fom temperaturen ölias och fåledes t

mon fom den Cliemifka affiniteten blir mer och
jmer verkfam, och då fluteligen "^id den inträf-

fande föreningen en upvärmniif^ upkommer,
fom kan vara från en ringa uphöjning af tern-

peraturn ända till den intenfivafte eld. Huta vi

att på famma gång fom de ponderabla krop-

parna genomtränga hvarandra till en Chemifk
fammanfättning, genomtränga fig äfven ömfe-
fidigt de Electriciteter fom åtföljde dem, och
få till fägande urladda hvarandra, hvaryid de,

likfom vid urladdningen emellan Stapelns poler,
' förfvinna fåfom värme och ljus, eller med phe*

nomenet eld.

En Electrifk fördelning fynes fålunda före-

^ gå och prcdisponera utbrottet af förenings-

frändfkapens verkfamhet, ehuru detta phenoraen
af phylilka fkäl icke röjes på våra inftrument,

då en af båda kropparna är flytande eller våt,
eller då en af dem fmälter innan den tempera-
tur inträffat, hvarvid föreningen går för fig»

Så fann Davy t. ex» att koppar och fvafvel

,

fom under lligande temperatur yttrade en oup-
hörligt ökad electrifk fördelning, förlorade alla

tecken till fördelad electricitet då fvaflet fmälte^
n^gra ögnablick före deras förenings

Efter de verkande ponderabla kropparnas
ömfrfidiga genomträngning , hvarvid de dem
urfprungligen åtföljande Electriciteterna fynas
hufva bortgått fåfom ljus och värme, komma
de förre i en chemilk hvila, och den nya föi4

aningens elementer kunna nu icke mera fram-

M 3 ilällas
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ftällas i fm urfprungliga form förr än förenm-
gen utfättes för en masfa af Electricitet i för-

delnings-tillftånd, t. ex. inom Electrifka Stapelns,

verkningskrets^ hvarvid Electriciteterna åtikiljaij

defs beftåndsdelarj draga d^ni hvar åt fin fida

på de^ fatt; vi af förföken med Ei^c^trilka Sta^.

peln känne, ocb framliäila dem i fin urfprung-

liga , med mer eller mindre, kraftig förenings-

frändfkap hegåfvade form. Det är ännu för ti-.,

digt att våga någon gifsning öfver hu^ru Elee".

trieiteterna vid desfa tiiifäjlen verka, fanit på,

hyad {ätt de fedan åtföJja de Kiopparj hvilka
af dem biifvit iir fin, ömf^fidiga förening ai^-

Ikiljda.

1 Hnrad foai ifynnerhet bryr ofs vid utre»

dandet af desfa phenoipen, och förnämligafi: af

de åtfK-iljda Eiectriciteternas förhållanden till

de ponderabla ämnena, är den omfi^ändighetea

att blott en enda kropp yttrar en a,bfolut ocl^

oföränderlig elect^ochemilk natur nemligen fy-

let, alla de andra iackttaga väl i hänfeende till

fyret e^t beftämt Eiectrochemifkt iörhåiLande ,

ijien äro fig emellan relativa, få t. ex. är fyaf-

let emot fyret, pofitivt, nj^n emot metallerna

negativt^ arfenik pofiti.v emot fyret och fvaf-

vely men negativ emot andra metaller^ filfyer

är pofitiyt em^t fyre , fvafvel och arfenik, men,

negativt emot d;e fläfte andra metaller o« t. v.

_^0å vi numera egentligen betjena o£s endaft

Äf Electrilka Stapeln till. utYönaude af kroppar-

nes relativa Electrochemilka förhållanden, få

Kunna yl i,ndcl^ dem fåfom jag i förföket tiU

förbättring af den Ch,emill^a l^omenclatureA an,-

fört

,
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fört, efter fom de i förening med den enda
kropp af oföränderliga Electrochemilka egerifka^

per, d. ä. med fy ret, vid den Electrifka Sta-

peli s urladdning famla fig till den negativa el-

ler pofitiva polen i Electronegatwa och Electfo-

pojitiva; och jag bör därvid, till hvad jag förut

er.nrat rörande desfa benämningar, göra det

tillägg att, då vi kalla de kroppar electropofi-

tiva, fom famlas till den pofitiv^a polen, få in-

träffar detta med fådane, fom i den enkla con-

tacten antaga negativ electricitet; få att, ehu*

ru Svafvei och Arfenik i qontact med t. ex. Zinl^

eller Jern, antaga negativ electricitet , få kalU
vi dem likväl electropofitiva, emedan de, för-

enat'' med fyret, famlas i Stapeln omkring den
pofitiva mladdaren, då jernets och ?jinkens oxi-

der famlas omkring den negativa. Vi begi
härvid famma oricktighet, fom då vi kalla mtg"
netifka kraften i compasfens åt NordcQ vända
fpets, Nordmagnetism , oaktadt den är denfam-
ma med den, fom refiderar i jordens Södra pol.

I hänfeende till kroppars relativa electro»

chemifka förhållanden kunna vi indela dem i

flere underafd^lningar, nemligen:

i;o Abfolut Ekctropojitiv ; Syret.

2:0 i allmänhet ^ Electropojltiva: Sådana bran»
bara kroppar, fom bilda fyror utan att gifva
Ijågra deciderande Saltbafer, och fom fåledes^
förening med fyre näftan altid famla fig till Sta-
pelns pofitiva polj hit höra Metalloiderne och
Metallerna Arfenik 5 Molybdenj Wolfram,

M 4 3:0
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3 :0 Omvexlande : fådane, hvars förening med
fyre är electronegativ emot den föregående

klasfen och electropofitjv emot de följande^

och fådana fom i en fyrfärtningsgrad gifva Salt-

bafer, i en annan gifva fyror, eller med dern

analoga oxider. Exempel på det förra ar, en-»

ligt de förfök jag i det följande kommer att -

anföra, Tellurj och på det fecjnare Krom 3» An-
timon. Tenn, o. fl»

4:0 Likgiltiga fådana bränbara kroppar foi^

i fyrfatt tillftånd hvarken äga deciderade egen«
ikaper af fyror eller faltbafer. Exempel därpå

äro Silicium, Tantalum , och kanfke Qsmium.

Hit höra vidare alla mättade föreningar e-

mellan kroppar af 2:dra och prdje klasferne med
kroppar af den följande, och fåledes alla faU
ter och med dem analoga föreningar»

^:o Electronegativa: Sådane bränbara kröp*,

par, fom, förena med fyre icke gifva annat

än faltbafer, och fom fåledes aldrig i våra van-
liga förfök med Stapelns urladdning genom
vätfkor kunna famlas kring den pofitiva polen,

' cch af hvilka de flefta eller kanfke, då våra

underfökningar hinna multiplicera fig, alla kun-

na förenas m'ed fyre till fuperoxider. Hit höra

Kalium, Barytium, Mangan, Zink, Bly,Silfvero.fl.

Erfarenheten har lärt ofs att ju mera de- (

eideradt motfaft tvenne kroppars Electrochemi-

Ika förhållande är, ju ftörre är desfa kroppars
fÖrenings-frändfkap. En bränbar kropp attra-

herar derföre fyret med långt öörre kraft, äti

den
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den attraherar hvar och en annan bränbar

kropp till hvilken den kan hafva någon fränd-

ikap. Vi kunna däraf fluta, att om fyret kun-
de framftällas i faft form och fattas i beröring

med en bränbar kropp, få Ikulle phenomenet af

Electrilk fördelning yttra fig ännu kraftigare

än emellan bränbara kroppar, till defs fyret

förenades med den bränbara kroppen under
det vanliga förbrännings - phenomenet, hvilket

därvid, enligt den förklaring jag redan anfört,

måde härrqra från fyrets och den bränbara
kroppen^ motfatta Electriciteter, hvilka fig e-

nieliar^ urladdas, då fyret och den bränbara
kroppen genomtränga hvarandra. Det fprkla-

ras däraf. hyarfqre EldphenQinenets intenfitet till-

tager i famma mori foni de fig fqr^nan^e krop-
parnes affinitet är kraftig, ifr^n deo blotta

upvärmningen då fpiritus och vatten blandas,
till den intenfiya hettan d^ kol, phosphor eller

kalium brinna i fyrgas, utan att den ftår i nå*

got beftämt förhållande till den condenfering
eller utvidgningar prodi^gte^ af föreningeq e|«

teråt erhållit,

Denna Electrochemifka åflgt utreder hvad
våra föregångare haft ik (vårt att förftå, hvar-
före, då metajlep förenas med fvafvel, ett med
det vid fyrf^ttningen inträffande likartadt Eld-
phenomen inträffar, och den fammanÖäller un-
der en klafs alla yärmeutvecklingar, ftörre el-

ler mindre, foai orfakas af chemilka föreningar.

Utom det att denna förklaring kan användas
if^ed full confeqvens vid tillfällen där vår äldre
fThcorie om eldens orfak vid förbränningen blir



176 ISIS, JuL Aug. Sep,

inconfeqvent eller oanvändbar , hvarigenom den
Electrochemifka å{iij;ten får en öfvervägande
fannolikhet, få vinner den ännu ytterlit^are ftyr-

' ka af följande förfök fom jag i en föregående
afhandling åberopat och fom jag här fkall åtei>

kalla i Kongk Academiens minne.

Man fäfte ett litet trädkol i ena ändan af

en platinatråd, fom är i förening med ena po^

len af en ftor och tillräckligt kraftig electrifk

Stapel och man införe d^t uti ett glas fyldt

med vätgas eller qväfgas och beröre det med
en platinatråd från Stapelns andra pol. Kolet

kommer därvid i glödgning och en åfkådare,

fom icke vet af combinationen med Stapela,

fkall anfe att kolet brinner, Eldphenomenet åt

likväl vid detta tilfälle aldeles detfamma fom
vid förbränningen, och det fynes vara temme*
ligen ricktigt att af lika phenomen Huta till lika

inre orfaker , d. ä. att vid det ena tillfällel lik.*

fom vid det andra, motfatta Eleetriciteters för-t

ening frambringar elden. Då kolet vid fin för*

bränning i fyrgas icke condenferar fyrgafen^

utan i defs ftälle uplöfes af gafen, få att denna
efter (in förvandling till kolfyrgas behåller fam*
ma volum fom den hade fåfom fyrgas; [k kaa
eldphenomenet vid detta tillfälle icke bero pli

fyrgafens decompofition fåfom gas, få mycket
mindre fora kolet vid fm utvidgning till gas-

form ockfå fynes behofva abforbera värme 5 u«-

tan elden måfte vid detta tillfälle tydligen haf^*

va en annan orfak, och i våra kunlkapers när-

varande itällning är ingen fannolikare, än att

den härrörer från uiladdningen af de motfatta
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Electricifceter, {om urfprungligen åtfölja kolet

och fy re t.

Då en redan fkedd förening emellan tven^

|ie l^roppar, a och uphäfves genom den ftarr

kare förenings-frändfkapen hos en tredje till-

kommande kropp tf, få att c utjagar a ur fin

fprening med b, få fker detta vanligen med
phenomen af upvärmning eller ejd, oeh detta ju

flarkare ju ftprre Ikilinaden är emellan de täf^

lande kropparnes och Cj^, frändlkaper. Vi
föreftälla ofs att detta upkommer af en fall»

komiigare neutralifering af beftåndsdelarnes urt

fprungliga Electrochemi{ka förhållanden i den
pya än i i^en uphäfda föreningen. Otrh b där-

vid är fyre och a faait c 2:ne bränbara kroppar^

få neutraliferas b' urfprungliga electropofiriva

natur ftarkare af f än af a, och då a återftälles

i fitt urfpryngliga bräntara Ikick, få å^^rfår

den af f, fom fö^-Iorar fut, ett lika qvantum
electricitet 5 fom den vid ingående af fin nu
uphäfda förening med h hade aflåtit.

De kroppar fom kunna vara ömfom Elec-

.
tropofitiva och ömfom Eiectronegativa

, ingl
efter desCa olik^ omftändigheter olika beikaffa-

de föreningar. Så t. ex. är fvaflet i fvafvel-

fyra i "ett annat tillftjnd än fvaflet i fvafvel-

bundet bly 3 ur den förra föreningen kan det

Ikiijas af m^nga andra eiectronegativa kroppar
och på Stapelns negativa pol, men ur d^n fed^

nare fö/eningen kan det icke Ikiljas af någon
Elecironegativ kropp, utan därtill fordras an-

^ng^n inflytelfen $f Stapelns pofitiva pol, eller
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af någon flarkare Electropofttiv kropp, och d5
fyret är den enda, fom i Electropofitiv egen-
Ikap öfverträffar fvaflet, få kan det fiftnämda

ur fina föreningar med bränbara kroppar en-
daft fkiljas af fyret. Svaflet behöfver fåiedes

inflytelfen af aldeles motfatta Electriciteter för

att ur desfa b|da föreningar återftäilas till fvafvel.

Det är därvid anuiarkningsvärdt, att då

en fidan bränbar Electropofitiv kropp är före-

nad med en oxiderad Electronegativ, få tillta-

ge-, genom förftöringen af det, om jag få får

- fäga, Electropofitiva anlaget, kroppens Elec-

tronegatiya förhållande till fyret,, hyartiU den
den nu yttrar en långt verkfammare affinitet,

t. ex. då fvafvel eller phosphor äro förenade med
kalkjord eller barytjord. Då åter en Electro-

pofitiv kropp är förenad med en icke oxiderad
Electronegativ, märkes icke en fådan ökad af-

finitet, och föreningen? Electronegativa förhål-

lande titl fyret är fvagare än den mot fyret

inäft Electronegativa kroppens, af (Jet fkäl' att

den Electronegativa Radicaln har genom mätt-

ningen af en del af det Electronegativa anlaget

förlorat lika mycket, fom den Electronegativa

genom famma mättning vunnit, och då fummaa
af bådas Electronegativa förhållande till fyret

måfte verka, få måfte ock den bränbarare krop*
pens frändfkap till fyret minfkas i famma för-

hållande, fom den andras mängd är flor eller

defs frändfkap till fyret ringa.. På detta fatt

kunne vi förklara ett phenomen, fom jag i det

följande kommer att omtala, att t. ex. Guld och

Xenn icke åtlkiljas genom fmältning med Sal-

peter^i
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^petev, och att Tennet genom föreningen med
Guldet fått tiJl en del Guldets egenlkap att

vid en högre temperatur fläppa fitt fyre och

reduceias^ utan tillfatä af en bränbararc kropp.

Värmet åftadkonimer ofta, utan andra om-
fiändigheteis medverkan, fönderdeJning af re-

dan Ikedda föreningar, och då vi i den Electro*

•chemilka äligten föreftälla ofs att ingen kropp
kan återtaga fin urfprungliga enklare form med
dithörande egenfkaper, utan inflytelfen af den
Electricitet, fom han vid föreningens ingående

förlorat^ iå målte vi tillika föreitälla ofs att,

likafom de fördelade Electriciteterna kunna ge-

nömtiänga hvarandra och förfvinna fåfom ljus

öch värme, 0l kan värmet då det på ett ftäile

är fatnia dt till ftor myckenhet och fträfvar att

fätta lig i jemvigt, under visfa vilkor förfvin-

na fåfom Electriciteter och orfakar då desfa

decpmpofuioner på lika fatt fom Stapelns ur-

laddning genom meddelande af de m.otfatta E-
lectriciteterna åt de kroppar fom åtlkiljas t. ex.

då Qvickfilver-oxid decomponeras i metall och

fyrej uptager metalin den ena och fyret den
andra Eiectriciteten.

Om det är kropparnes frändlkaps - grader
fom beftamma deras förhållanden trll Electrici-

teterna, eller deras förhållanden till desfa

beftämma frändlkaps - graderne är (vårt att af-

göia^ det fednare fy nes likväl för det närva*

rande vara fannolikaft däraf, att det numera är

fullt bevift, att det i Stapeln icke *är frändika-»

pen fom beilämmer Electriciteternas fördelning,

utan



utan Electricitets • fördelningen fom bcftämmeF
fiändlkaps - fpelet, *)

Sammanhanget eixiellan föreningsfrändfka-

pérna och Electriciteten är fådant, att vid all?-

tillfäilen där förenings-trändlkapen verkar och
Eieetrieitetsrnas fördelning i anleende till om^

ftän-

*) lag bör h*ärvid icke förbigS ett föl-rök, hvaraf detta pS

det tydligafte ådagalägges- Jäg infatte 1 ett rörbatteri kop-

partrådar, h vilkas ena ända var doppad I fmält Zirik , fl

att den hade en liten Zink-knapi) , hvilken låg på botteii

i det ena röret; trådens andra ända böjdes om, och geck

ned i irtedietetén af det andra, I hvart rör flog jag, till

en tredjedel af rörets högd, eri concentrerad uplösning af

faltfyrad kalk, fom hade öf^^erflcött på ||alkjord , och dar

ofvanpS gjöt jag föret nära fullt rried fvag Salpeierf^^ra med

den förfigtighct ätt fyran och kalkfaUet icke koramo att

-

blandas. Så länge polefna af denna Stapel icke voro före-i

nadäi löftes kopparen i fjrran , hvilken i de för/l ifiagnä

glafeh , redda var blå innan jag hunnit {luta påfyllningen.

Zinken förbléf metallifk och i kalkfaltet fyntes ingen föt-

ändring föregå» Det Sr klart att i i fall den Ghelnllka

frändlkapen i fåföm jag i böijiÅ trodde , determinerade Sta*

pelns Electrlcitet . få ikulle I denna tillilällning Zinkpoleit

få en omvänd Elearicitet emot i en Stapel upftäld på van-

ligt fättj ty fyrfättniiigen fkedde på kopparfidaa. Jag lät

nu niitt röfbattcri urladdii genom ett glasrör, fyldt med

kbkfalts uplösning. I fämma Ögnablick kjcdjan döts, be-

gynte Zinken i kalkfaltet ätt afOttta Éink-oxid i ymnighet;

lösningen i Salpeterfyran uphörde , den förut uplöfte kappa-

ren reducerades, få att fyian inom korrt blef färglös, och

Batteriet hade för några timmar en förvånande verkfamhet;

Electriciteternas fördelning beftämde fålcdcs i dettt förfökcii,

aldeles on^vänä frandHcap^-oréning*
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ftändigheterna är omöjelig j där verkar förenings-

frändfkapen endaft i full berörning emellan
kropparna 5 men där Electrifka fördelningen är

möjlig, verkar den oftaft på ganlka långa af-*

iland, t. ex. vid metallers utfällning på hvar-

andra, och det är troligt att dylika, med Elec-

triciteternas fördelning förknippade Chemilka
verkningar, deltaga i de underjordilka proces-

ferna af mineraliers bildning och decompoli-
tion, jordbäfningar o» f. v^

Af den Electrochemilka åfigten följer änhu

én rättelfe i vara begrepp om principiujn aci-

ditatis. Lavoifier, fom fann att fyre i förening

méd fvafvel, phosphoi*, kol och qväfve frambrin-

gade fyror, anfåg fyret fåfom den kropp, hvar-

af deias natur fom fyror fömämligaft deierjni-

herades. Han hade deri få vida rätt foin fyre

är den enda abfolut Electropofitiva kropp, och
fom fyrorna ockfå äro Electropofitiva famman-
fättningar^ men då man fedan fann att kroppar
gifvas, fom hafva alla egenfkaper af en fyra^

Utan att fpår af fyre i dein kan uptäckas , få

Mef denna anledning till fyrets benämning tvif-

Veiacktig, den blef änsu mer ofannoiik genom
den obfervation att metallerna fyrfättaS till

faltbafer, lika få väl föm de nyfs nämda krop-

parna till fyror, och genom uptäckteii af Alca-
liernas fammanfäctning, bief det fullkomligt af*

gjordt, att grunden till isn fyrfatt kropps egen-
Ikap af fyra, icke låg i fyret enfamt. Den E-

lectrochemilka åfigten, enligt hviiken den brän-
bara kroppen i fyran redan är ElectropofitiV

ÄiOt de kroppar fom utgöra faltbafer ^ fammaii*

bgd

I
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lagd med vår erfarenhet att kroppar af rrotfatt

Eicctrochemifk natur förenas i liKa förhållanden

antingen de ännu äro bränbara^ eJler fedan de
äro förenade med fyre, förklarar ofs ganfka

tydligt huru fvafvel och kalilim kUnna förenas

fåfom fvatvelbundet kalium 5 fvafveibundet kali

,

Hydrothyonkali, fvatVeifyriigfc och fvafvelfy-

radt kali, och huru fvaflct vid alla desfa till*

fallen fpelar en fyras role, därigenom att alla

desfa olika faramanfättningar hafva fin grund i

fvaflets ui Iprungiiga- Electröchemiika förhållan-

de till kalium. Det ar klart, att livad foni

gäller om fvaflet, måfte älven galla Om andra
tiectropofitiva kroppar, och att det fåiedes är'

den brännbara radicalens natiir, icke fyret, fom
beilämmer om defs oxider fkola blifva fyror

eller faltbafer, eller i olika fyrCättningsgrader

få egenlkaper än af det ena^ än af det ändra^

Äro värmet och Electriciteternä matérier?

Naturforlkarne hafva tviftat därom, vår erfaren-

het är ännu otillräcklig att afgora denna fråga^

och vi måfte nöja ofs med blotta raifonne men-
ter däröfver, hvilka knappad kunna betraktad

fåfom annat än intresfenta tankefpek Om
rnan med materia förftår en kropp fom gravite-

rar emot jorden, fom har en beftämd florre eller

mindre cohasfions-kraft, fom upfyller fltt riim fä

att det icke på famma gång kan intagas åf en

annan, o. f* v. få äro de visferligen icke mate-»

. rier, emedan de fakna desfa egenlkaper. Det
,

blir fåiedes en annan fråga; kunna de, i fak-

nad af desfa materiens väfenteligare caracterer^

»nfes fåfom kroppar, eller böra de icke fnarare

anfef
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anfes fåloin pheriomeii? Fleve NatUrforikare haf-

Va betracktnt värii-et oth lyTet iaCoia en egen
pfcillation hos de kroppar ]

å hvilka de mani-

feftera fig-, och denna hypothes har fåu fin

Uprinireife och fut ftod från ijader^ n^tur, frän

ijufeiB annlögie i många fäll med ljuäets och
trån våmvcts fammanhur.g tiied lyfet. Men e-

huru de bryrningÄ-phenoiineii Ijiiiet rranrbringar

i de flefta iall låta förklara fig Ur denna hypo-
thes-, fn är detta icke hände! fen med värmet
Och förkijuingen blii' aldeies Oanvändbar pa

Värmens törhållahde vid förändringar \ krop-
pars Voluine^ aggregations- form och famman*
fattning, få att om ock få i fjelfvé ljusphénomenet
ifkuile eXiftera en mcchajiiik prOCels, analog iiied

ti en fö"m utgör ljudet, få kunna V i likväl ickl^

tilllkrifva denna t^-it Chåni&a prOCefs r;ågra che-

Iniika verkningav eller någrä fortfarande föran^

dringair i de kroppar fom träffas af ljufet, lika

litet fom vi någönfin Xett Ijisdet frambringa
)någon ting dylikt. Den hypothefen att i phe-
nomenet ljus kan Vara rågon ting analogt mc-d

fhenomenet ljud ikiille fåledes möjeligen kanna
Varä ricktig^ Utan att deriore Värmet behöfver
Vara ett biott phenöinen. "

,

Men kan mån väl IBreiläna fig en kropp
rom" har chemiflia ffändllcapef och fåknar
^Tyngdskraft? Egenteilgen innebär denna före-

Hälirsing ingen tontradrctio in adjectö. Vi er-

känna Ikilnaden emelkm CohssfionS- oeh Tyngds-
•kraften , och vi måfte äfven göra det emellan
den fednare cch förenings- frandlkapen. Vi fe

^efsutom värmet och Electricitetgrna frambrin»
- K. V. 4: HandL ilL Qpart^ N

,
ga
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ga phenoraen, hvilka aldrig kunna förklaras på
annat fäu än att dcsCa äro kroppar t. ex. då

ett åll-flag fpjelkar ett träd elitr affiNalar bar-

k«=n fVån ftanimen. Det är ett bekant phenomcn
att ett för ftarkt laddat belagt glas ofta urlad-

dar fig genom gläfst emellan beläggningarna;
ir.tm hörcr fmällen af fiaget utan att fe det, och
då beläggningen öftages finner man ett litet

rundt hål på något iiälle af g]afet_, omkring
hvilket glafet har ' divergerande fprickor, alde-

les fom då man med en fpets flår hål på ett

tunnt glas 3 eller då man fkjuter en liten böfs^

kula genom en fer;fferiuta. På lika fätt ge-

noniborrar det Electrifka llaget en kortlek, ge*

nom iivilken maft låter det pasfera, och man
finner efteråt ett hål, hvars ftorlek varierar

efter de Urladdade Electriciteternas qvantitet.

Man fer tydtigt att det vid desfa tillfällen icke

är fmältning eller bränning fom orfakat öpnin-

gen, utan att glafets eller kortets masfa blif*

vit mechanilkt undanträngd af en kropp fom
behöfde rum för fin pasfage*

Vi kunnä fåledes foreftälla ofs EJectridte'-

terna, famt det med dem i ett ännu outredt i-

dentitets förhållande flående värmet, fåfom

kroppar, faknande gravitation emot jorden,

begåivade med förenings • frändfkaper till de
graviterande materierna, famt fträfvande, att

då de icke af materietjs chemifka affiniteter

bindas, fatta fig i jemvigt i univerfum. Om nu
denna jemvigt på ett af ofs obekant fätt af

folarna uphätves om de förenade Electriciteter-

na, fåfom ljus af desf^ återkaflas mot de om*
kring
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kring dem i rymden fväfvande, graviterande

masfor, på hvilka de vid hämmandcft af Ijafets

röreife manifeftera fig Tåfoin värme och UadL-r-

hålU på den tid fom åtgår innan de, åter hinna

fprida fit^ i det omätliga, fiändfkapernas acti-

Vitet i den OorganiPfLa få Väl ^om den orgarj-

Ika Naturen^ få hafva vi én llags föreftäiining

om en kropps ouphörliga emancition från fölen,

Utan att dennas masfa daraf mlndfk-is och utan

att den öfan-tliga hafligheten i ljufets rörelfe

kan åfladkomma några verkningar af ett tallan-

de tUng kropp*

Jag bör erinra att hela denna Electroche-

tniika lära är blott en hypothes^ öch en foga

pröfvad hypothesi men med den mängd af E-

lectröchemifka facta fom nu är ofs btkant, har

det blifvit en nödvändighet att upgöra en få-

dan. Vi måfte likväl anfe den fåfom ett blott

foiflag^ fom af fortfatta eonfeqveeta forlknin-

gar bör litvidgass^ förbättrad och rättas, eller

lom kanlke eh dag ftÖrtas af nya uptakterj fom
icke förlikas därmed. Vår erfarenhet af Elec-

triciteten fåfom Chemifkt agens ar emedlertid

för mycket confl^terad, för att icke mycket af

hvad jag i föregående anmrlrkt, måfte vara rick-

tigt, men den ar ännu för litet Utvidgad att

icke ganlka mycket däri torde behöiva rätteife.

Efter denna allmännare öfVerfigt af den
Chemifka Theöriens tillkommande förändringar,

Ikall jag till Kongl* Academien öfverlemna re-

fultaten af några fÖrfök ofver åtfkilliga met..I-

lexs föreningar mei ff^e och fvafvei , anftäldi,

N 2 iå
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få väi för att af cn precifare kännedom af (fe-

rr;S qvantitutiya fa tnrnanfättnlng undan rödja o*

iklvrit;a ?^nn;ingor öfvcr deras na t ur ^ fom Vät

zn utrorfka desfa mcnailers Electrochemillia för"

hållanden ociv den plats de i detta hänfeende
böra intaga bland de 'öffjga. Haivid återltår

väl ännu gat>ilia n^ycket, men detta fäilt är lå

fton, att man^ relativt tiil defs iloriek, hinner

göra eiidail ganfka fmå fteg i fen der* Jag har

underiöKt fyrfättningsgraderne af Antimon 5

T-nn, Téllur, Guidj 1 latina 3
Palladiuin, Bly,

Zink och Mangan, och på min begäran hat va
föijcvnde metallers fy rfättningsgrader blifvit un*

derfökte. Cermetallens »f Herr Hijinger , Nic-

kelns och Koboltens af Herr Roth
offy Vismiitens

af Herr Lagnhjelm och Qyickfilvrets af Herr
Sefjlröm^ hvilka benägit lofvat, att till KongL
Acydemien inlemna de afhandlingar de öfver

desfa ämnen utarbetat. Till desfa förfök hade

jag hoppats kunna lägga den interesfanta un«

derfÖkningen af en ammoniak-amalgamas pro«

duction i ett vatten fritt ammoniakfalt. Och o-

acktadt i de förfök jag därmed anftällt, ammo-
niakens amalgama blifvit frambragt genom å-

verkan af Kaiium-amalgama på en^ med affigt

beredd vattenfri kolfyrad ammoniak, och få-

ledes de Franika Chemifternas visferligen icke

conftqventa förmodan, att denna amalgam vore
en fövening af värgas och ammoniak-gas med
qvickfilver, därigenom vore till fullo veder-

.

ingd, få vågar jag likväl ännu icke inför KongL
Academien anföra detta fåfom ett afgjordt re-

fultat, då pg icke hunnit vederbörligt pröfva,

hu uvida det lyckats mig att arbeta med abfo-

lut vatteniria ämnen. Sijr^
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Syrjättntngs-graderna hos Ardimon.

0:icktadt Chemifterna kanHve mer arbetat

med Antinsöii an med nå'^!)!! annaii mtrt?Ji, få

*fi^r man likväl hittills fog-a kj^nnedom ar defs

fyj fattnings-graders antal och natur, och fle

lipi2;ifter vi äga, ii ro i må' c, a -punciec aldeles

flridiga. Jag bör icke upp ha Ha KongL A
demien med en vidlyftig be ätielf.^ om n;-sia,

men jag Ikail anföra de farnäänUa reTairati n.

Biand dem fom fednäO: a b .'ta t i dett^i u i^oe,

utmärka (ig ifynnerhet Thencird^ Proufi ocli

BuchoUz. Den förRnämde fanii i ilöd af deii

B^rtholleCfka principin rörande obeiiämda p-o-

grt^siions-fei ier
5 ej mindre än 6 färikilta fy fäet-

njngS' grader hos denna metail, nemlig-n en

fyart, en caftaqiebrun, en gräagtigf hvit fmält-

bar, en hvit ofmäitlig, en orange fä r-gad ocli en

gul, och han fann fyreqvantiteterna på desfa

variera oftall på en eller par procent. Proujl'

däremot fann endafl tvenne fyrfättnings-grader,

hvilkas fyrehalt han någorlunda nära beftämde,

och Bucholtz^ fom i affigt att underföka Hienaräs

wpgifter, eftergjorde några af dennes förfök,

fann icke eller mer än tvenne fy rfättnings- gra-

der, de famnia fom Prouft, Jag har funnit fy-

ra, hvilka det är oftridigt att Vienard fett 5 <e*

huru han icke ricktigt åcfkiijt dem och icke

närmare
. underfökt de chemiikå blandningar af

flera oxidationsgrader, af hvilkas färg Han dömt
dem vara egna oxider,

I. Antimons förjta författnings »grad ^ kallar

J^g enligt pcinciperna i den törut citerade No-
- • N ^ mc-n«
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inenclaturn Suhoxidum Stibii, Den bildas dåAn«
tiinon får ligga en längre tid utfått för en
varm och fugtig luft ^ ehuru den på detta fätt

erhålles i ytterft ringa qvantitet. Jag förfkaf-

fade mig den på det fatt, att ren antimqn *)

imältes i ett gJasiör till en ftång, hviiken fe^

dan nyttjades fåfom pofitiy ledare vid en fyag
Electrilk Stapels urladdning genoni deftillerat

vatten. Antimon-ftången gaf fyrgas i oändl'gt
faiå blåfor, nien ötverkläddes under det famma
med en grå hinna, fom då metallen uttogs och
torrkades i luften blef mörkgrå. Då den var

för ringa att kunna aftagas från metallen, för-^

fökte jag att kunna prodlicera denna fuboxrid i

ett ifoleradt tiliftånd på det fätt,' att jag betäckte

med fint pulyeriferad antimon fpetfen af eii'

platinatråd, fom tjente till ledare fiån den pd-*

iitiva polen af en parig Electrilk Stapel i

rent vatten, Platinatråden gaf fyrgas fom up-

fteg genom m^tallpulvret, men efter någon
ftund begynte på defs yta bildas ett blågrått

ilockigt pulver, fom var mycket lättare än
inetallpulvret. Efter några dagar hade jag er-*

hållit få mycket däraf, att det kunde affk^ljas

genom flamning. Det blef efter torkning

mörkgrått, och gaf icke tecken till metallstreck^

då det hårdt ströks med en polerad blodsten,

Upslammadt i vatten och blandadt med faltfyra,

klarnade yätfkan häftigt, fmå metallflittror fyn-

*5 AU den Äntimon, fom till desfa förfok blifyit nyttjad har

jag renat genom repeterade omfmältmngar med Antimon-

oxld i ett aflångt glaskärl. Jag har anfett den för ren då

den ofvanftående fmälta oxidulen icke mera färgades af

metallen.
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tes fväfva däriui då den hölls mot fölen, och
desfa tänkte fig fnart. Vätfk^n var nu antiraon-

haltig och hade en fvag viitgisiukt, Aatimon-
fuboxiden Ivn fåledes den egenikapen genien-

lam med fuboxider i allirjänhet, att den af fy-

ror decomponeras i metall och oxldul , på hvil-

ken heiji fy re-qvantiteten concentrerar fig ge*

nom fyrans medverkande. J;ig erhöll denna
fuboxid i få ytterft fniå qvantiteter, att mina
förfök icke kunde fträcka fig längre än till be-

ftämmandet af defs exiilensj vi fkola längre ned
fe att man med någorlunda fannolikhet kan

-räkna (ig till defs qvantitativa fammanfättriing»

2, Antimon-Oxtduten (Oxidum Stibiofum) är

genom Thenards och Pr&uji'^s förfök till lin ca-

racter känd. Den är fmutligt hvit, till en ringa

qvantitet löslig i vatten , fmälter vid en fvag
glödgnings - hetta tiU ett mörkt, gulacktigt

liqvidum, fom efter affvalning ger en crillalii-

ferad, hvit, asbefijikt glänfandc masfa, hvars

criftallgrupper genomfkära hvarandra åt alla håll.

a) För att beftämma defs qvantitativa fam-
nianfättning, Upplöfte jag la grammer antimon
i falpeterfyra , blandade lösningen med mycket
vatten och tog den fällda oxiden på filtrum,

,där den tvättade$. med vatten få länge det ge-

nomgående reagerade för fyra. Den fträngt
torkade oxiduin hade en fmutligt hvit färg och
vägde l2,o6v grammer.. För att befria den från
all vidhängande fugtighet, uphettade jag den
^ti en liten glasfkåi öfver fri eld, hvarvid den
t^nde fig och färglimmade fvagt foai toff^, un-

,\
'

'

. N 4 d@r
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der det den utftötte en hvit rök, hvaraf en del

condenferades p| glafet. Den yar nu fnöhvii
och vägde 12,3 gr.

h) Då denna oper^tionsnvethod icke ville

lyckas, blandade jag i en liten, nied vätgas.

fyild Retort 5 xo gramroer faltfyrad qvick^.

fiiyeroxid med 20 gr. pulveriferad Antimonj^
förluterade ett Ii tet ^ med vätgas äfvenledes,

fyldt förlag och äfverdeftj lierade vid en ganfka
långfamt ökad hetta faltfyrad Anfiman -.oxidu;!

3^

bvareiter qvickdlvret genom retortkulans glödg-_^

,
ning afdeflillerades från antimon - metallen..

16598 gi"» antimon återftodOc 10 gr. faltfyrad

qvickfilver-oj^id hade fåiedes oxiduierat 5,^02:

gr. antimon^^metall y men 100 delar af detta faU
innehålla 5- ,75* delar fyre och loo delar antimoji
jnåfte filedes uptaga ig delar fyre.

Jag har repeterat detta färfök Qere gånger
och med något varierande - u^flag^ U ex. 19^35°'

till 19.68 'delar fyre mot ico. delar metall;
men i alla desfa förfök fanns retcrtkuian oack,-

tadt kärlens fyllning med vätgas före föxfoket^

beftänkt med fmå qvantiteter fyrfatt antimonj^

hvars qvantitet jag icke kunde iärfkiilt beftäm^

maj och hvilka, då de ingå med i rä.kningea

fåfcr.1 återfunnen metall^ göra utflaget för högt.

Det -är defsntora gani"ka fannolikt att en liten

del af qvickfilverfaltet^ oacktadt det icke är för

fig fjelit ilycktigt vid den temperatur, fom öf»*

verdeftilierar antimonfaltet , till liten qvantitet

följer ångorna af detta falt, och låledes då,

detta undgår dtcompofition gör irring i refulta-'

X^t och gör fyre-qvantitet€5n för hög.
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|ag har vid flere metall oxiders analyfer^

der jag itke kunnat vinna pålitliga refultaf: gc»

nom directa förfök, betjenat n.iig af beräkning

från ^den fvafvelbundna metailens fammanfätt-

Siing, och jag förfökte det äiVen här.

3. Smfvelhundm antmon, i del pulverifc

rad antimon blandades med ^ delar rent fvaf*.

velbundet qvickrilver3 i en vägd glasretort,

och blandningen deftillerades i fandbad, tills

all öfverfiödigt tillfatt Cinober afdcfti lierat. Jag

erhöll I3373 fvafvelbunden antimon j men då

några röda firimor fyntes i öfre delen af re^-

tort-hvalfvet, h vilka jag anfåg för äiinu qvar^

:fittande Cinober, uphettade jag retorten ännu
en gång till full hvitgiödgning. Masfan kotn

därvid i kokning, fvafvelbunden antimon för-

flyktigades och mera af det röda ämnet bilda-

des i retorthalfenj jag fann det nu vara ett

genom luftens åtkomfl bildadt vitrum antimonii^

Då den fvafvelbundna antimon få lätt kommer
i kokning och det fåledes är fvårt att af&iija

all Cinober, utan att tillika förj^aga en del an=^

timonj få kan äfven detta förfök icke gitva

något rätt fkarpt refultat. Man fer likväl att

ox;idulen icke kan innehålla mer än 18,6 delar

fyra emot 100 delar metall, hvilket fåledes Ir

något mindre än hvad de faregående förfökeii

gifvit,

4, Hvit antimon^oxid lOQ delar antimon fyr«

fattes med ren falpeterfyra i en vägd glaskoif>

oqh gaf> efter Jiolfvens firila upglödgning
mellan fria kol i flera förfök 126, I27i till

N 5: |27f
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1274 antimon-oxid 5 Jpm hade en fvag

dragning i giilt.

Samma qvantitefe metall behandlades, med
kongsvattenj iÖsningen blandades med mycket,
varmt vattt^n och den fällda oxiden ^vättades

väl med vatten och torrkades fträngt. Vätfkan,

hvarutur den var fälld, grumlades icke af aU
kali. Den torra oxiden hade på fma ftnilen

Citrongula fläckar, och var på andra fnöhvit,

I .^lödgning blef den förft gul och ledan, vid
fuil hvitgiödgning 5 fnöhvit. Pen vägde nu
I2655'6 deiar. Denna fyrfättningsgrad innehål-

ler fåledes icke öfver 27-»^ och icke under 26
delar fyre emot 100 delar metall ; man fer där-«

af ganika tydligt, att metallen däri är förenad

med i| gång få mycket fyre fom i oxidulen,
men äfven här äro de numerära refultaten vj^^

rierande.

För att genom ännu en annan operations*

method vinna, om möjeligt, ett fäkrare refuU -

tatj blandade jag i en liten glaskolf med myc-
ket fmal hals lika delar hvit antimon-oxid och

finrifven antimon - metall. KolfveTiS hals blef

därpå utdragen till hårrör för att hindra luft-»

ombyte. Den uphettades i fandbad till glödg-

ning, hvarefter hårrörets öpning igenfmältes»

Blandningen hölls fmalt nära en hel time» 3
gramuier antimon-oxid hade därvid uptagit 0,823
metall, reften fanns famlad på kolfvens bottn

i ett väl flutit metallkorn. Då jag omfmälte

den därvid erhållna oxiduln med lika delar me«.

tallpuiver, uptog den ännu O3O3 gr. metall^^
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den hade perlfärg famt en kornig crifiallifa-

tion, och defs utfeende vifade tydligt att den
icke var ren oxiduK Jag har omgjort detta

förfök flere gånger och medeltalen at refultatet

har varit, att oxiden vid fuiäitning med me-
tallpulver uptager ungefär en tredjedel få myc-
Ket metall fom den förut innehöll, och beräK*^

par man det här citerade förföket, hvars re«-

fultat är med all noggranhet beftämc, få finnar

man att den erhållna fmälta oxid-masfan, hvars
utfeende och fammanhang är få caracteriftikt

plikt den rena, fjälligt eller ockfå asbeitlikt

criftalliferade, ganfka fköra oxidul-masfan, är

en fammanfättning af oxid och oxidul i det

förhållandes att båda hyfa famma qvantitet fyre.

Dylika exempel ä-o icke fäilf^mma hos gmfka
inånga metaller, ehuru man hittills antingt-n

icke gifvtt ackt därpå, ell^r anfett dem fåfoin

egna fyrfättningsgrader Jig pulveriferade den
erhåljna oxiden och digererede den med ett

llort öfverfkott af fqrt v nfyradt kali 5 i moa
fom oxidulen uplqftes , afikiljdes oxiden i form
af ett hvitt, voluminöft pulver. För att jemföra
halten af fyre i den hvita oxiden med fvafvel-

halten i den fvafyelbundna metallen, famman-
fmälte jag 100 delar hvit antimod-ox'd med
lika qvantitet fvafyel, i en liten fmalhalfig

glaskölf, hvars öpning var löil tillfluten med
en kolpropp. Jag uphettade blandningen i början

ganlka fvagt till defs att ingen fvafvelfyrlighets-

gas mera utvecklades, hvarefter kolfven häng-

des mellan glöd till fvafleis förjagande, och då

den fvafvelbundna antimon låg fmälc på bottn

och i kolfvens inre icke mer iyntes någon gul
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gas, lät jag apparnten affvalna. Jag hade ©r-

liåliit iC7,2f clelar fva! veibiinden a?nimon» D^^n

fornt anförda fiyiUig^ieten hos fvafvelbunden
i

antimon, kunJe väl icke fullkomligt undvikas
|

i detta iörfök, dock var tejDperatiiren aldrig la
i

hög att in as fan eiter fmäU ningen kom i kok-

ning. Antaga vi att 100 del, antimon i den
hvUa oxiden upptaga 2758 del. fyre, famt 5

fvafvelbunden antimon något iner än 37 delar

fvafvel, (å inträffar detta föriök. precift med
den prasfuppofition att antinion uptager i oxi«

3ulen nära hä)^>'ni få mycket fyre, fom fvafvel

s den fvafveibutidna metallen, och i den hvita

oxiden i-J gåiig få mycket fyre fom i oxiduln.

Ty om den hvita oxiden beftår af 7852c delar

metall och 21)75' del. fyre, få har fvaflet er«

fatt desfas ilälle, och fedan tillagt ämu en

tredjedel få mycket, hviiket gör förhållandet

emellan metallen och fvaflet i detta förfö^k;.

nära ico: 37-

Om något enda af de förfök jag^ nu be* ;

Jkrifvit3 gifvit ett rätt fkarpt refultat, få hade
det varit lätt att ifrån detta enda. förfök rätta

' refultaten af alla de andra 5 i ftället att jag nu
måfte på ett ungefär taga ett medeitaié.

^. Gut antimon oxid. Då man digererar puK
veriferad antimon med rökande falpeterfyra el«

ler med kungsvatten, och evaporerar blandnin-"^

gen till torrhet vid en temperatur fom förjagar

fyrorna, få erhåller män ett citrongult, ofta

criftallinifkt pulver, fom i glödgning blir fnö*

hvitt och fåledes icke härieder fin gula färg

fråa

\
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från någon inblanrlad jernhalt. Då jag anftälda

detta förfök i en vägd glaskolf med ren, rö-

kande falpeterfyra, erhöll j^g 'af loo delar anti*

iTTon 131 delar gult c: iftall initls-t pulver, och

oacktadt jag Öfver detta pulver afdeRillerade^

nya portioner lyra , ia ökades det icke mer 1

.vigt. Då jag arrvände en biandning af falpe*

terfyra och faltfyra, erhöll j-ag endaft 129 till

130 delar af det gula pulvret och det Vann äf»

ven då :<:ke mer i vigt genom repeterad kok*
ning med lyran. Talen 30 och 31 ftå icke i

något vanligt förhållande till de förut fundna j

jag förmodade fåledes att antingen en portion

antimon blifvit föiflygtigad , eller att en an«

nan förening emellan tvenne fyrfattningsgrader

uppkommit^ hvilken af fyrornas åtgärd icke

kunde bringas till en högre fyrfättningsgrad.

Jag {kall här förbigå alla fnicktlöfa forfök.

att utreda detta, och anföra dem fom omfider

'fullkomligt lyckades. Ren pulvriferad antimon-

metall förbrändes i en filfverdegel med 6 gån-
ger fin vigt ren lalpeter och masfan hölls glöd-

Igad i elden en hel timma. Den öfvergjöts ef*

ter jaffvali:ing med kallt vatten, hvarmed det

olöfta pulv et några gånger tvättades, det olö*

fla ötvergjöts därpå och kokades en timme med
Vatten, lösningen filades, atröktes till torrhet

och masfan öfv rgjöts och digererades med ut»

fpädd falpt-terfyra. Det olöÖa, fnöhvita pul»

vret utlakades väl med vatten, torrkades och
^Uphettades i en platina-degcl otver en fpiritus*

l^mpa, tills det blifvit mörkt brahdgiilt, och

det qvarhöUs ännu en Hirné öfver lamplågan ^

:
"

till
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till affkiljande af all fiigtii^het. Man får det

äiven då hvit antimon oxid b^^ännes i en pla-

tina-degei med röd qvickfiiver-oxid vid en lin-

drig hetta 5 tiil defs att alt qvickiilvret är för-

jdgadt och en gul oXid återdår. Oxiden är

etter atfvalning blekt citrongul» Upgiödgad i
*

tti vägd platina^degel tili den blef fnöhvit, för-

lorade den giila oxiden 6i till 64 procent i.

YJgt. Samma hvita pulver, Uphettadt i en li-^

t n diftillations äppärat gaf^ rent vatten och
blef gUltj hvarefter en gasait Utvecklades fom
befam s Vara ren fyrgaS, och en fnöhvit oxid
återftod i rt^torten. Detta hvita pulver var få-

ledrs en förening' äf gula oxiden med vatt n.

Intet var fubliiiierat i retorten* Den hVita o%i*

den är derföre , fåfom fleré Chemifter äfven
anmäfkt, aldeles icke flygtig* Om loO delar

gul oxid i glödgning förlora 6? 7^" del. fyrgas

5

lå målie det återftående fyret i rl-en hvita oXi*

den Vara en multiplication med ett helt tal^ äi

det borrtgångna* Om detta tal är 3 ^ få hålla

9^525" delar af den hvita oxiden 20,2^ delar

fyre eller loo del» innehålla 2I37 del. fyre, få

Ungefär fom vi af föregående förföken trott ||

ofs linna det 5 och loö del. gul oxid innehålla

27 del. fyre^ eller emot lika delar metall dub»

belt få mycket fom i oxidulen.

Den gula antimon-oxiden fås äfven då an*

timon i en tubulerad glaskoif, hvars hals vänd
upåt, utfättes för en lindrig mörkglödgning i

flera timmar. Hvit oxid fublimerar och mc-
tiillen omklädes efter hand med en tjocknande

{korpa af ljusgul oxid.
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Antimon- metallens fyrfättniogsgrader, r;,k-

nadé från oxidulen^ kunna fåledes uttryckas med
I, i|. ocb 2. Men fubox^iden, fom är lägre

fyrfatt än desfa måfte dä inneLålla fyret till

ett t^l^ fom är en gemenfatu divifor för desfa

tal, och enligt hvad vi af analogien med an*

dra kroppar t. eX. arfeniken och fvaflet^ liafVe

Ikäl att gisfaj bör defs fyrehalt emot 100 delar

metall Vara en fjerdedel af oxidulenS eller en

fjettedel af hvita oxidens, och metallens fyr*

fättningsgrader låta då uttrycka fig med följan*

de ferie i, 45 6, 8* Befunnes det att fuboxi-

dens fyre vore en half af oxidens 5 få Vore fe*

xicn: 2i 3> 4.

Ehuru det är ganika afgjordt att étt me*
deltal måfte vara oricktigt, ifynnerhet Om det

icke tillika är ett funnit refultat af ett godt

förfÖk, få måfte vi likväl vid få varierande re-

fuitat fom desfa, nöja ofs med en fådan äppfo-

ximation till fanningen. Vi Ikola då antaga

att 100 delar antimon uptaga i8?6 delar fyre

för att blifva oxiduh Defs olika fyrfattnings*

grader aro då fammanfatte på följande fatt:

Antim. Syre. Äntim. Syre.

Suboxid 100 3)174
Oxidul 100 84)317
Hvit Oxid 100 785I9 21,81

1 Gul Oxid 100 .37^2 72, 8 f 27)K

Emedlertid har jag Ikäl att förmoda att

desfa qvantiteter fyre äro tagna något för högtj

; chu*
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eiiuru jag å en nnnan lida icke kan neka att

ömftändigh i-ter fy nas vifa^ alt de icke kunna

tagas lägre. Beräkna vi nu fyreqvantiteten i

den gula oxid- foni fås då antimouinetall oxt*

deias med rökande falpeteifyra, få finna vi den
precis få fanimanfatt, fom oni den vore en för*

ening af hvit och gul oxid, i hvilken båda

oxiderna höiio lika qvantum fyre» ^0

(rorcsättning i ett f6l]andc Qvaital.)

Ju niér» uhderfokningarna multipliceras, ju flera dyliki
exempel fkola vi finna, och jag är cfvertygad att de' ätö
ffanflca talrika. Jag har i mina förra afhandlingar vifat för--

hå;landet vara Tådant emellan jernoxiduln och jernoxidsn
^

Och däslä föreningar af famma radieals olika fyrfattnings»

grader, ingS fåfom två färflciltä faltbafer äfven 1 falter^

fådanä är:; de dabbelfalter iag i nomenclätutui upragit under
iiamii af Prusfias ferrofo - ferricus , fu!fas ferrofo - fsrricus *

iDch jag Jnar Ikaliga anledningar att ildani dubbelfalter äfven

formeras af Mangan, Uran, Cenutti, Qvickfxlvér och känfké
flere. — Men det fkall utan tvifvel interesfera läfaren att

Hnna famma förhållande utfträckt äfven tiil olika acidifica-

tiöns grader af famsia radical. Det är bekant at Gay-Lusfa<
genom en föpträffligt utförd analytifk underfökning bevifi

att 100 delar tiil volumen qväfgas f«m oxideras, uptaga 50
delar fyrgas för att blifva qväfoxidul, 1 00 d. fyrgas förärt blifva

nitröft gas, l66^66 delar för att blifva falpetcr-fyrlighet och 200
delar för att blifva falpeterfyra. Serien är här I, 2,, 5 och en tre-

djedel^ 4. Ojämnheten i denna prögresfion undföll icke Gay-Ljs-^

fac, men han fökte hjelpa den på det fatt, att han beträcktade fyr-

iigheten fåfom fammanfatt af en volum fyrgas och 3 volum*
hitröft gas. Af analogien med andra kroppars fyrråttnings-

ferie, äfven fom genom den analyfe af nitriterna, fom jag

för ett ar fedan anftälde , är det afgjordt att ferien har äf

1, 2, ) , 4 , att falpeter-fyriigheten icke är fl fammmanfatf
fom Cay-Lusfdc funnit den, och att produélen vid hars för-»

fök icke varit ren falpeter - fyrlighet. Vi veta att få fyror
kunna exiftera i étt Ifoleradt tillftind, och öm vid detta

tillfälle bildas en l^dan förening af fyra med fyrlighet, att

båda hälla lika qvantum fyre , få inträffar detta förhålland*
pmift med Qag-Lusfacs förfök.
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Fborommiens grunJformler analytirkt dedu'

cerade *)

af

JÖNS SVANBERG.

§• 9»

, i den afbandlingj fom for ett år fedan till

Academien inlämnades, jag företog mig, att a-

tur blotta begrepet om analytilka operationer

härleda, hvad i läran om röreifer få mycket å-

beropas , den ouphörligen begagnade principen

nämligen om accelererande eller relarderinde

krafters fammanfättande och fördelnings tilläto

mig omftändigheter ännu icke, att deraf fullföl-

ja grundhegrepet till alla de formlers deduce-

rande, fom för fulländandet af Vetenlkapen (få»-

fom blott détaillerad utveckling af en enda all-

rådande idée) äro af högfta nödvändighet. E-
medlertid], och då jag alltid innerligen interes-

terat mig för bvarje fträng Vetenskaps hänfö-

rande till ett omedelbart refultat af egen fri å-

iigt , hvarigenom enfamt defs läror blifva i oänd-

lighet fruktbärande, famt till alla förekomman-
de händelfer användbara , har jag icke kunnat

Undgå att' vid tillfälle dertiU återgå, äfvcnfon:!

K. F. A. Handl, III Quart. O

*) Fortsättning af den i Köngl, Vetenskaps Ac&de-
miens Handlin^air, fjerde qvartalet för 18 1 1, pag,

1219-237 införda dedaction af priQcijpiam eoi»-*
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jag icke trott mig hafva anledning, att ångrä

den tid j,ig herå användt^ då i fjeltva Verket

jag förnummit huru alla phoronomiens grilnd-

formler igenom enahanda förfarande med eqva-'

tioners transformation, och det blott till följe af

en härvid altid gifven fri åfigt blifvit utveck-

lade , hvarå fåfom fpecimen närvarande fortfätt-

ning underftätles KongK Academiens bedöm-
mande. Att jag icke inlåtit mig i någon utför-

ligare behandling af enlkildte détailler, ar en

naturlig följd af de gränfor innom hvilka jag

nödvändigt måft infkranka mig 5 och torde det-

ta äfven böra anfes fåfom hörande till annat Ca^

pitel, då i' fjelfva -Verket alt^ hvad fom nii me*
ra återftårj allenaft ankommer på vederbörlig

bekantfkap med rena analyfens upgifter^ förti*

tan hvilken hvarje bemödande att genomtränga
till denna Vetenlkaps aflägsnare refultater i alla

fall är och alltid förblifyer fruktlöft. Mitt ålig-

gande har varit j att återföra phoronomien till

fina urfprungliga grundfatfer, fom äro ren fun-

ctions theorie jämte läran om lunctioners con-

ftruction s fpatium, bvarföre, då jag ändteiigeti

anfett mig hafva fullgjort detta på ett fätt, fom,
ä-fven med förutfättande af ganlka måttelig be*

kantfkap med Differential och Integral räknin-

gen , banar jemn väg till alla Newtons och Eu-
lers refultater m. m.^ har jag trott mig tryggt

kunna öfverlämna detta åt andra 5 hvilkas egen-

teiiga fyftemål är att utarbeta fuliftändiga laro*

verk*

%. lö.

Vi hafve vifät i §. 2^ att, då eqvationen för

cn linea^ fom, genom en huru fom häidft Ike-

ende
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ende rörelfe, iefkrifves uti et gifvet plan, i-

från att vara hänförd till tvenne i detta plan fins

emellan vinkelräta coordiiiaters axlar OX och
OY (fe Tab» Fig. x)i transformeras att vara

hänförd til tvenne andra i fanima plan huru fom
häldft tagne axlar 0'X' och 0'Y% af hviika

0'X', (axeln för de nya abfcissoma 0'P' = x')

rapporterad till axlarna OX och OY, definieras

genom eqvationen Az;-f-^?z~)"ct = o, meiUn
pX^^^v, och pO:=z, famt 0'Y' (axeln för

de nya ordinaterna P'M = t/) genom Eu ^
ez ^ = Q, mellan p Y'' 2/5 och Op ~. s>

få blifver:

Al — E«
,

A^' , Eu'

Ea — Ae ~ V(A^ + ) (E* + )
'

li'=:(Af4+ aAr'+ a) -r; , och
* v^a — Ae

x':=—(E^ + ex+i)— —

,

Ea — A e

Föijakteligen , emedan (till följe af hypo-
thefen om rörelfe) x* och w' äro functio«

ner af tiden räknad ifrån något gifvet ögon-
blick , (hvilken vi vela betekna med t) upkorn»
ma igenom differentiation i affeende på t följan«

de eqyationer:

v7a^4^^ * ^TFy I

( * • » (XI)
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A /'^^Al

ai

I

II

Ea ^ ' V^i^V
J

uti hvilka om i flället för A, E och ^ fub«,

ftitueras de värden, fom hvarje (ärlkildt läge af

axlarne 0'X'' och 0'Y' förelkrifver, erhållas d«

Således, om pijncten antages att vara i-^

dentilk med O , det vill fäga , om äfven de nya
coordinat axlarne antagas att gå igenoiii O, blif-».

va både e; och y^o^ då z antages =3 0, och föl^

jakteiigen ct famt € c- 03 om nu tillika O 'X' aii*»

tages att gå igenom M, blifver :

j5X":=: PM, då Op antages - OP3
eller v:=zu^ då s antages ^

och iåledes h.U'-\-ax öj

hvar«
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hvarföre 3 om vinkeln -X OM, räknad åt de po«

fitiva ordinaternas led ^ antages att vara min-»

dre än en rät, (och fåledes defs cofinus eller

Sluteligen om vinkeln Y^O'X' antages atfc

vara rät, blifve^: defs cofinus o, det vill fäga
AE ^ ae zzoy eller

Ea: — e u:=:

hvarföre (då nu vinkeln Y^BX blifver trubbiga

E
och fåledes defs cofinus eller -I ; blif-

' -ver negatif, det vill fäga att E är negatif)

ma. E antagas c= — w , och r= _ a;.

När alt detta gpres, och Vederbörligen fub-

ftituera^ i eqvationerna (Xi), (XII), (Xlli) oc!»

(XIV), upkomma härvid följande:

J -^JJL

ga A att vara affirmatif)

A må antagas ^ , och a 1=2

och
^d^x\ 2^ /d^u^

det,
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det vill fäga^ att, om \/{x^J^u^)^ eller radius

vector poneras ==p — Vj^y^ ^^^^^ ^

dii vectoris direction agerande, famt till de an-
tagne coordinaternas början fyftande , accelera-

tions kraften == if^ j och + CtT"^ > ^^^^^

vinkelrätt emot radius vector agerande acce-
lerations kraften , tili följe af hvilken angu^
lär häftigheten i puncten M än ytterligare ökes^
s== få blifver :

4,-+ -T , , , , (XV)

+ .... (XVII)

(XV...,

§. 12.

Näft föregående eqvationer voro rapporte-

rade till tvenne fms emellan vinkelrata coordj-^

nater x och Men om i defs ftälle maii hade
prefererat att definiera rörelfen genom radii

vectores r dragne till desfa CQordinaters början,

och de yiaklar fom desfa radier göra n^ed den
för«»
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förut antagna axeln för abcisforna hvilka

vinklar vi vela reprefentera med öj få blifver:^

u == r .Sin. ö , och x t=: r^Cofin. hvaraf
d u :=: dr , Sin. Q '-\-' r d Q , Cofi...,

d^uz2d^r.S\n,Q'j-2drdQXo^'m,é

+ r-d"- Q . Cofin. d — rdp. Sin, ö ,

d:x: = dr. Coiln, Q— rdLSw.$,
d^x = d^^r . Cofin. ö — 2drdQ, Sin. Ö

_ r é . Sin. Q — rdQ^. Gofin. Ö,
Ä:i^wc::r£^^r.Sin.ö.Corin.é + 2r£rr^/Ö.Corin.Ö*

• 4-r^^^6.Corin.9^" ^r^^Ö^Sin.Ö.Cofin.Ö,
lid* r^fV.Sin.ö.Cofin.ö _ 2rirdé.Sin.ö^

— r^t^^ Ö. Sin. $^-—r^dd'' . Sin.ÖXoiin. ö,
~ r J^r . Sin. 9^ + 2 r dr . Sin. ö .Colin. ö

+ ^^d^lSin.ö. Cofin $- y*dö».Sin.ö^ ,

,^i*x=:rdV.Cofin.ö^ — 2rdrdÖ .Sin.ö.Cofm. ö

— r^i^Ö.Sin Ö.Co^lnJ-^^iö^CofinJS
^d*W — Md^::c' 2rdrdö ^^^^^9, Och

hvilket alt, fubftitueradt i eqvatiön&rna (XVII)
och (XVIII), gifver följande tiii Aftronomiika
behof lämpade eqvationer :

*=-o+<l)" • • • •
™

1 foregående eqVation blefvo både r och ö

beträktade fåfom functioner af tiden ^ och gif-

Ver integration af dem^ få väl > fom Ö (famt
i O 4 i an-
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I anledning af desfa, den rörliga punctens ftäl-

le) för hvarje gifvet ögonblick. Vidare erhål-

les deraf eqvation för den belkrifna lineen
,
om,

efter Verkftälld integration, t aldeies extermi-

jieras få , att emellan r och ö en allmän rela-

tion omlider blifver gifven. Emedlertid vore
detta en Omväg, fom ofta blefve ganlka vid-

iyttig 5 och ftundom , äfven för rätt enkla orbi-

ter, omöjlig att verkftälla 3 hvarföre, dåden kan
undvikas , om allenaft någon fådan differential

eqvation mellan r och ö kan finnas, uti hvilken

den ena Vore betraktad fåfom functiort af den
andra (till exempel r fåfom function af 9), få

låtom ofs nu denna transformation företaga,

Till den ändan anmarkom , att ehvad fun-

ctioner än r och ö Vara må af ^, få är Jikväl

altid

0 = (r;)-(Jr).—

'

Om nu i denna fubftitueras

<7r) i ftället för (j-),och



fäblifver _;{.= (_->(---)

+Jrii) _ sr^Vrii)', och deraf

Men om ^ antages ^ i;^ eller r^^—, fåblifver

!=— ' * och d^r £=—— +— —- ;

foljakteligen , om vederbörliga fubftitutiöner i

ofvan anförda eqvation göras ^ blifver

f n^/'d^v \^2n^('dvy^ 2v /^i *

ået Vill fägä

Det enda fom Vid de^ina eqvation ännu

återftär Utaf affeende på ar Qj^j » hvaraf

för att finna värdet uttryckt i en function af r

tithr é, multiplicerom eqvationen (XIX) med
K.F.A.Handl.JIJQjjart. P
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och följakteligen, om QfTtr^dQ integreras få atf

det fötfvinner när ö arjtages c='o, blitVer

r\^) =^ ofTTY^d^ + Conft.

,

hvarvid den genom' integj-ation införda Cönftan*

ten beilämmes derigenOin^ att då ö~antages =

bör deremot fvarande värde för r"* ( — ) vara

fjdfva denna conftanten*

Men oin É är den punct ifrån hvilken ro-»

relfen utgåt, C'«Jti directionen EE' fom med a»

Xtrln OX gör vinkeln OEE' = cl) med en ha»
flighet ^ hvarmed deil på en efter behag fåfom
enhet antagen tid kunde genomlöpa fpatium

EE^= r5 få är ~ Sin, C6 värdet afT— )när^och

$ antages = o ,

fafnt m"^.— Sin. eller tr^ Sin, a* då varande

/'d Q
^

väldet af '"'^(^'^^ > hvarföre den härvid i frå*

ga varande Conftanten blifver =3» Sin.

och deraf i allmänhet



hviiket 3 då — fubRitueras i ftäliet förr, gifvef
. .

- ^
,

[^dt-^ [
' ^ v' y

famt flut^-^ligen, da eqvritionen (XXl) divideras

Hied detta,

U*^^ SiD.a '

§. 14-

(r). Men för s^tt återgå tiil eqvationerna

(XI), (XII), (XIII) och (XIV), antagom der-

vid at^ endera af de nya coordinat axlarne (till

exempel 0'Y') vore tai^gent till den härvid be*

fkrifna orbitan i M , bvarigenom defs cqvation

(åu'\ - xdu — udx
^2+—--; — =:o, fa ar

dxy ax

_ /'du\ xdu ^ udx

^

E I5 ^=:--f — ), famt € = —

,

^dx^ ax

och deraf V(E* 4-^^*) rr— (då nämligen ds^ an*
dx

tages 'iZiäu^ Ja:*), lamt Ea— A ^r::: ^, ^

fevilket alt rubfiit\jeradt i ofvannamiide eqvatio-

F 2 ^ ne?
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ner gifver:

r^) ('^^ ^^r^S . (XXIV)

fd^^\_ Adf

^It^y '^ Adu -^ adx^l?) I

. ads /'d^x^
I

rd*x*-. ArVCA ^ *) a>

(XXV)

(XXVI)

(2)« Om nu tillika 0'X' (axeln for de nya
abfcisforna) antages att vara identifk med ra«

dius vector 5 och fåledes defs eqvatlon att vara
jxry «z o, eller A att vara ^ x^ och a= — a,
famt V(A^+^^) eller V(^^+"*)> det viU
iäga radius vector s= r, få biifver:

Cff^vlliS+ffr^). . . (XXVIII)

ydt*y^xdU— udx^diO\ ,YV1YX

•'^^
I

xdu—udx ^dt^ y
J
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(3). Deremot, om 0'X' (axeln för de nya
Hbfcisforna) poneras vinkelrät emot den belkri^

tia lineen i M, och fåledes defs eqvation att vara

,
^dx^ xdx A--udu

+ Ct"J *—~ I == O,
' ^dw^ du

dx
det vill fäga A att 'vara fl= t-»du

#Ch flt= — -—~ =— -7— . la blifver
du du

/V(A*+fl») = ^, och

A4«^+ fliA::=s -7—=— S foljaktehVen $
du du

om desfa värden fuhftitueraS i eqvationerna
(XXIII), (XXIV), (XXV) och (XXVI), upkom-
tna följande:

Cd^^u^ dx^d^x*^
,
du^d^u*^

5^>-2rCj7^^+7Xi7r} .
. . (XXXI)

Cd^x^ du^d'^x'
,
dxrd^u\

CJ^m'^ du/^d^u^
, dxrd^x^
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(0. Om åter båda de nya coordinat axlar-

ne 0'X'' och O^Y' poneras att gå igenom få

att liKväl 0'X' altid convergerar till de föril

antat^ne caordinaternas btgynnelfe punct O , ék
d rvrrnot 0'Y' convergerar till en" annan uppa
OX eftffr behag antagen punct B (till ett af-

ilkud ifrån O fom ä^^ = h) , lå blifver ^ uz
c=r^ o eqvationen för O X', det yiil fäga

A — AT, fz = — « , och^ a == o,
fa in t {x — 5) . z/

—

uz -j- ^^^== o eqvationen f^r

0'Y% det viii fäga E =^ ;t — e—^u^ och

följaKtelFgen , omOM=:r, ochBMrrR, blifver

^y{x— by-^u^—R^ och Ea — A<?

hvilket alt fubHitueradt i eqvationerna (Xi)

(XII), (XIII) ocK tXIV) gifver

:

(Sy-^+&'

C-^>i;rC2^)- iC:^) • • •
«™
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ill vad vi hittils anfört har alt haft til i to-

remål att beftämma en kropps ablbluta röreifej

fehiedlértid erhålles deraf med iiiycRen lätthet

afven den relativa (föm nämligen rapporteras

till en rörlig pilnct hvais coörd i nätter x''^

och rf" äro huru ibm haidit antagne functiöner

af tiden), om uti eqvatiorten för den belkrifna

lineen (betraktad i abfolUta fpatium) man fub-

llituerar + x''^ i (lällct for och u^' vJ'^

5 ftället för hvilket gifver x'^' och w'" att

Var^ coordinatcr tagne på axlarne 0'''X" och

0''Y^'j fom m'ed de förft antagne OX och OY
äro parallela , famt dragne igenom O''. Nar
detta göres, blifver = — x" y och u^''

^

u-^u'^^ följakteligen:

^<^'='^

I J — v "1

—

) — v —T-"" lamt beltämmaé

federmera alla fymptomer af deti Ikeende rela-

tiva rörelfen alldeles enligt med hvad vi i det

föregående föt äbfoiuta röreJfer i ailmänhet fö^

relkiifvit,

§• 16.

: (l). Vi veta ur theoria curvarUm, att, om
v Gch 2 antagas till att vara c^ördinater till en
huru fom häldll gifven lirieas normal i puncten

^4, få är altid if.v ^x z) -\- du (u 'L^ v} == 0^ och
blifver fåledes*äfven för hvarje i famma linea

gifven rörelfe



a 14 1812, JuK Aug\ Sept.

Ona nu denna normal tillika antages att vara

directions-lineen af den i M enfamt refulteran-

de kraften (hvilket i fjelfva verket är fallet,

då puncten M, utan att vara folliciterad af nå-

gon accelererande eller retarderande kraft , al-

lenall antages ainderkaftad det vilkoret att rö*

ras i den lineen hvars coordinater äro x och 0)5

hvarigenom^ till följe af §. 7,

—)(«-i;)-C^3 få biifver

eller 4CJ)' + Cj-P'}. »i" Ö8»

famt bäraf ~ eller dC^^ ^ o« -

och fluteligen ^^^^ O då nämligen e äf den ha»

ftighet fom äger rum när f o* Detta äf ea
anmärkningsvärd ege^&ap af aiife tét^lSet fom
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fke uti en gifven c-mal) utan att därvid follici-

teras af någon annan kraft, tt\ fådana fom ca-

nålens egen tryckning fiftadkomnier, att de näm-
ligen aitid fortfara med oförändrad häftighet.

Cdfjf^ ^dit\ /^<lx\

-jj är äfven ==
{^j-J \^^) > töljakteligen

och fåledes T— 4- ^^\f—^^ eller

^ - fcx^; ^
^^^^^^

ligen ^ (^)Vl^^-^Y^^!!^)

^dx^^ /^ds>.^ /-dxdu^^d^u^

• AT. F. A. Handl. Ill Qvart, d

d

dx
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Sluteligen^ om riyfs anförda genom form-
lerna (XXXIX) och (XL) gifna värden på

^—^^ ^^'^ y lubititueras i eqvationen

——J eller den i M nor*

malt emot den belkrifna iineen agerande kraften

-aO V,-^) .... (XLl)

i 17-

(i). Vi antogo i näft föregående paragraphj
den punct, hvars rörelfe underföktes, icke

var folliciterad af andra krafter än dem fom ca*

nålens egen tryckning alftrade. Nu deremot
lät ofs antaga^ att den defsutom i directionen

OX foliicerades af en accelererande kraft fom
vore d X, famt i directionen OY af en annan
kraft = och lät Vji^ vara coordinater till

den linea, fom en punct (utgången ifrån Mj
uti direction af tangenten till den linea, hvars

coordinater äro x och «, famt med famma ha*

ftighet hvarmed den gifna lineen i denna puncfc

genomlöpes} härvid fritt (kulle belkrifva, famt

ponera £?t;^ + ^2:^ == J(r^, få biifver till följe af

eqvationen (XXXIII)

Men
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Men (^} är =: U, och (^—"^zzX, altfåblifver

(ä^v\ du
,— ) := U hX— . Vidare ar uti puncten

M (till fö'je aF hypothefen om identiteten få

väl af dirc ctioner fom haftigheter) dv ~ du^

dz= dxy ds= dcry och (emedan i fjeifva ver-

ket den deien af j y lom upkommer af

den antagna lineens tryckning, till följe af fö-

regående paragraph alltiH är =o, ehvad än hä-
ftigheten vara må i M) d^u^ d^-v^ y altfå biitver

^d u\ du dx ^ iP , ^ ,
(
-—

- ) == U- Y- A— , och, da detta varde
>^dt^ y ds ^ ds

fubftitueras i eqvirionerna (XXXl) och (XXXII),

-TT ) = (t- A-T-) + ^-7- + X—-, famt

(S) = (z)(Sr)+4?+\^>

Ultfå blifver, då man i denna eqvation fubfti-

tuerar det värde vi nyfs^ upgifvit å \^~J9

(d^u-\ du* /-d^x'^ /'d^u^^dx's*'\

du^ . ^dxdu
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hvilket åter jeraFördt med det för famma^--^^

här ofvanföre nyfs anförda värde gifver;

oehderaf _~^—^(^-~), eller

ds* ^d^x\ '

.^^— — i — 1 ^et Vill fa^a
dx.ds^dt^ ^ * &

(dx->.^ /-ds-s* ^dx^z-d^uy.

Tt) \dt) \U7Åd^J

(ds\* /'dx\ » /d''U\

d) ir) (^) - -
och är denna formel fullkorn] igen analog med
hvad vi i näft föregående paragraph funnit ut!

eqvationen (XLI).

När detta värde fubilitueras i ftället for

iöre föfft upgifna värdena, upkomma för be«<

{1 ammande t af detia flags rörelfer i allmänhet

ioljande elementai epvationer:
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^ ds'' ^ ds^
J

/-ds-s.* /dx^du-.z-d^u^

19

d.

CXLIV)

(2). Qm af desfa eqvationer (XLIII )tnultU

plicerad med :idu adderas till (XLIV) muhipli'?

Cerad med 2dx,
(du\/'d^u\. ,

/-dx^rd^x^

tXit) + <i7)(jr)

+ )^ det

vill fäga + C^)'| = 2 Ui«+ 2 Xix,

hvaraf ändteligen följer, att, om tn och w äro

den punctens coordinater ifrån hvilken rärelfen

Utgår, och c initial haitigheten, eller värdet af

ds
j-, när t är =0, famt ycU^/w -f- X^Ar) tages få^

att det förfvinner när x poneras och w^n^
det vill fäga när t poneras oi få blifver

dt^
eller
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(3). Sluteligen åteiftår för ofs, att i hvir-

je punct M äfven beftäinina den tryckning fom
canalen uthärdar af den deri fåiunda rörda pun-

c*en. Till den ändan åtena^om de j början af_

d'-nna paragfaphr under N:o (1) för dv^ dz^ d(T

&c upgifna betyd' ifer, få blitver till följe «it'

enligt hypotheser =^'C^) =

t:zdUi dz c=rfAr, och der blifver (——

)

(eller den accelererande kraft, hvilken af de^

antagne krafterna X och U upkommer i dire-

ction af abfcisforna z\ fom med den af abfcis»^

forna enligt bypothefen är identiik)'

4s as

Men den kraft, fom til följe af punctens egen
inertie trycker canalen i motfatt directron af ab*

fcisforna V, är till följe af eqvationen (XLII)

- 4- C^yCT^yC~)3 altfå blifver den kraft,

hvilken (fåfom refultat, dels af punctens egen
inertie, dels af de denfamma folliciterande kraf«

terna) trycker canalen i motfatt led af abfcis-^

forna x\
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och agerar denna kraft ifrån den concava fidans

direction när hela formeln (XLVI) har famma

leken fom4* Q-J Q—J (^—^ , hvaremot den

agerar ifrån de» convexa (idans dircction^ liär

desfa formler äro af motfatt tekeo^
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Nomenclaturn lemrrar ej rum för ttier än tven-

ne fa]tb:;fer af hvarje metall, och Antimon fy-

nes här hafva producejat åtminftone 3:ne^ eller

är den gula oxiden, lOrn i glödgning deconipo-

neras och utvecklas iyrgas, att beirakta fårom

en fuperoxid, eller fålom en lyra. Vi fkola af

det lölj;inde fc, att egenteligen blott oxidulen

är att anfe fom en faltbalis och att den hvita

och den gula oxiden mera höra till clasfen af

fyror än iaitbafcr.

e) Den gula antmon-oxidens jÖrhållands till

fatthcfer, Antimonfyrade falter,

lo granimer iinrifven Antimon blandades
med 60 grammer falpeter och afbrändes i en
filfverdegel. Masian upblÖttes med kallt vat-

ten, det olöfta fköljdes med kallt vatten och togs

på filtrum famt utprasfades väl. En del af mas-
fan torkades och bildade då ett fnöh vitt pulver,

en annan del däiemot kokades medvatten, få-

fom jag förut nämt^ och lösningen filades Den
var fullkt)mligt ofärgad 5 hade en fvag men fkarp

fmak^ reagerade på lackmuspapper för Alkali,

och fälldes af den minfta droppa fyra, utan att

fällningen åter uplöftes.

1 en del af denna folution dröp jag några
droppar ättikfyra, hvaraf en hvit lallning up*

kom. Den återftående lösningen reagerade än-

nu för alkali, likföm förut. Jag filade lösnin-

gen uptog fällningen på filtrum, tvättade den
väl med vatten och pröfvade den på lakmuspap-
per^ hvilket däraf rodnade likfom af moiyb-,

den-
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denfyra eller volframfyra» Efter torkning bi-

behöll den lin egenlkap att rodna lakmuspappe-
'ret oförändrad 5 men fedan den blifvit uphettad

ofver lågan af en fpritlampa, tiJl vattnets förja-

gande och tills den antagit gi|l färg 3 var all

reaction förfvunnen, — En annan del af lösnin-

gen decomponerades med kolfyregas, fom iea-

des derigenom, den fälldes trögt, och förft ef-

ter flere timmar 5 ocfi lösningen bibehöll fi,^

/nijölkig, men det fällda rodnade lakmuspappe-
ret. Jag inkokade en annan flörre portion af

famma vätfka till torrhet3 utdrog alkalit med
utfpädd falpeterfyra och tvättade det olöfta gan-
Ika väl.

,

Detta hvJta, fyrliga pulver, uphettadt i

Glasretort, gaf, fåfom jag förut nämt, ett fmak-
löft pulver och blef gult, hvarefter det i fträn-

gare glödgning blef fnöhvitt. I 3:ne förfök lem-
mdo det 88595 88)77 ^cfi 88?3 ^^^1. hvit oxid.
Förljiiflen af fyre var 1 det medlerfta af desfa
efter den ofvan anförda beftämmelfen 6^4^ och
a^f vatten fåledes 4,78. Nu innehålla 95-^22 d.

'

gul oxid 2Sj31 d. fyre och 4,78 delar vatten

49218 d. fyre3 men 4.2ig X 6^ 2<;^3 eller i

denna hvita förening^höU antiirtO'n oxiden 6 gån« >

ger få mycket fyre fom Vattnet.

Sammanlägga vi den 1 fråga varande anti«

monoxidens förmåga att rodna lakmuspapperet,
att förenas med alkali till en egen faltn^asfa och
att binda en pörtion vatten ^ hvärs fyre är en
divifipn af oxidens få hafva vi tillräckliga ari-

iledningar att anfe den fom en fyraj och desfa
* R 2 an«
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anledniiigar il^ola i det följande ännu ytterliga-

re bekräftas.

Jag har nämt att det efter metallens brän-

ning liied lalpfter återftående y ka]t vatten o*

lösliga pulvret delades i 2:ne delar, hvarafden
ena toirkades och den andra kokaaes med vat-

ten.

Den genom kokning erhållna lösningen var

färglös, reagerade ytteril fvagt för AiRali på
rodnadt lackmuspapper , hade en fvag men fliarp

fmak , blandad af alkaiilk och ronallifk» Un-
der afdunflning affatte den en hvit , af ett löft

criftallpulfver^bcftående Ikorpa , och intorkade

llutligen till en hälft genon fkinlig , hvitfpiuc-

ken mösfa 5 fom i full uttorkning blef fnöhvit.

Afdunftad till honungs confiftens , ilelnade den

efter affvalning till en" hvit masfa. Den fyntes

föga^upiöfas i kallt vatten, men den löftes nä-

Han fullkomligt i kokande.

6 grammer af den väl torkade faltmasfan

glödgades och förlorade O56804 grammer vatten.

5" gr. af det återftående glödgade faltet öFver-

gjötos och digererades i flere reprifer med ut-

fpädd falpeterfyra , för att utdraga alt kali ^

hvaraf den lifta portionen envift vidhänger an-

timonfyran* Salpeterfyran åftadkom icke min*

ila tecken till kolfyregas-utveckling och jag er-

höll 2,2^6 gr. inkokad och i fträng hetta intor-

kad falpeter fvarande emot I5O7 gr. kali. Den
olöfta fyran gaf efter glödgning 3,69 gr^ hvit

antimonoxid, fom fvara emot 3,96 gr. fyra.

Det.
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Detta falt beftår altfå af

\ - Antimonfyiä 79,2 — 100

Kali — 26,3.

innehålla 26,3 d. kali 4,471 d. fyre och
100 antimonfyra 27,3 d. fyre. Men 4,471 X 6
s= 26582x6 och ikilnaden kan enda(|: vara obfer-

vations-fel. Vi fe iåiedes att antimoniyran ly-

der faaiiiia lag ibm de öfriga fyrorna , att få

väl i det vatten , hvaraf hon mättas 5 foin i falt-

baferna uptaga famma qvantum fyre , och man
kan med vifsiiet afgöra att i alla antiinonfyr-ide

falter, fom frambringas genom neutrala uplös*

ningars fällning med antinionfyradt kali måfte^

fyran uptaga en qvantitet bafis j hvars fyre är

i af fyrans*

Den delen af det efter metallens bränning

med falpeter återftående pulvret , fom icke ko-
Kades ,

glödgades 9ch decomponerades med fal-

peterfyra 5 den gaf i ett förfpk 83>74 pi'Oc:thvjt

antimon-oxid och i ett annat 84^08 p. c* d, ä.

100 del. fyra hade varit mättade med 1I533 d.

kali. Detta är något mindre än hälften mot i

föregående förfök, men man infer lätt fvårighe-

ten att dervid få ett precift refultat , om det,

vid falpeterns decompolition, är det filt omtala-
de lura faltet , fom genereras , och: fom för (ig

fjelft olöfligt i vatten , decomponeras i kokning
med vatten till hydrat af fyran och till neutralt

falt , fom uplöfes j hvarvid det defsutom är

ganika fannolikt att det kalla vattnet , hvarmed
det odecomponérade falpeterfyrliga kalit uplö-

R 3 fe«
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fes och hortlköljes , icke är alldeles utan verkan
på det fura antimonf^rrade kalits fammanfätt-ing.
Detta förklarar vidare, hvarföre ^ vid berediiin-

gen af Calx antinionii på apotheken, niasfar. ic-

ke får bringas i få Rräng hetta att den fmälter,

emedan det falpeterfyrliga faltet då af hettan
fönderdelas och det fura antinionfyrade faltet

neutralifeias af det friblifvande kalit, hvarefter
hela masfan vid utlutningen upiöfes i det på-
gjutna kalla vattnet*

Antiroonfyrans hydrat upiöfes i kokning af

ammoniak och man får ett neutralt lösligt falt,

föm under afdtii^flning fönderdelas ©ch affätter på
bottnen ett hvitt pulver , hvilk^t icke mera löfes

af vatten. I bränning ger det vatten och ammo*
v\v?X och är fåledes ett mot det nyfs omtalade
fura kaii.faltet fvaiande furt ammoniakfalt. Sy-
ran reduceras dervid icke af aoimonia ken , utan
återflår efter alkaiits utjagande med ljusgul färg.

Dett'^ fura ammoniakfalt rodnar iakmuspapperet,
' få väl inedan det ännu är våttj, fom efter fuU

intorkning och det fönderdelas icke i luften. En
portion deraf fom händelfovis kommit att ligga

invecklad i ett papper i flere månader på en kac-

k i)-;u der det dagligen eldades, hade ännu be-

hållit fm ammoniakhalt.

Innan jag lem^nar de Antimonfyrade alkaller-

na bör jag erinra att de quantitativa förfÖk jag

här anfört, oaktadt den forgfällighet jag fökt

använda derpå , vid flera repetitioner gifvit va-

rierande refultat , och ehuru de jag anfört ut-

göra ungefär medeltalen j få kan man likväl ic-
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ke lägga mycken tillföiligt till de anförde zif-

fertalen. Orfaken hvailöre det är få fvårt att

beftämma de antimonfyrade falternas mättnings-
capacitet ligger deri att fyrans fvaga fräiidikaps

e;rader hindrar ofs att med fäkerhet frambringa
fullt neutrala föreningar, och derigenom ger

ett ganfka rigtigt refultat af analyfen den be^-

ftämda föreningens fammanfättning vid de fläft^

tillfällen origtigt.

Andmonfyrad harytjord är ett hvitt, något i

gråagtigt fallande pulver, fom fås, då faitfy«

rad baryrjord fälles med en neutral uplösning

af antimonfyradt kali. Den fällning, fom i förila

ögonblicket bildas bibehåller (ig utan att uplöfas,

niasfan är flockig och lätt, fäfter fig icke pä
glafet, decomponeras icke af kolfyran i luften,

och faltpeterfyra utdrager derur barytjordef^

trögt men fullkomligt.

Jntimonfyrad kalkjord fås då det neutrala fa!»*

tet fälldes med faltfyrad kaikjord. Den förft bil«

dade fällningen uplöfes, men den blir fedan be«
fländig. Den är hvit flockig och lätt. En del
affätter fig i en hälft criftaiiinifk fkorpa på gla«

fet , aldeles fåfom kolfyrad kalkjord. Öfver-

.
gjutes denna Ikorpja med falpeterfyrä, få utdra-»

ges kalit utan fräsning och den blir från halffc

genomikinlig, fnöhvit och oklar a£ den ierana*»

de antimonfyran. '

^ntimonfyrad llyoxid erhållen ^enom dubbet
decompolition med falpeterfyrad blyoxid ^ bil-

dar en hvit oftlik, fullkomligt olöflig fällning,

R 4 iom
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fom efter torkning är svit. Upglodgad ger den
ifrån fig en portion rent vatten och blir gnl.

Smälter icke för fig fjelf men -reduceras pä kol
för blåsrör med liten detonation och ger anti»

monbundet bly. Jag hoppades att genom det-

ta faltets analys få någon fiörre vifshet rörande
antimonfyrar.s mättningscapacitet , men fann

dervid fvårigheter^ foin gjorde det näftan

mindre användbart till detta ändamål än kslifal»

tet. Då detta falt måfle beredas genom fällning

med kalifa^ltet^ få blir här fåiedes famma fvå-

jighet att vinna en neutral product med blyoxi-

den fom med kalit. Men det erhållna antimon-
fyrade feltet har ännu en annan olägenhet 5 den
att icke af fyrorna kunna fullt decomponeras, äf-

ven om det nyfs efter fällningen ännu \'ått öf-

vergjutes med en fyia t. ex. Salpeterfyra. I ett

af mina förfök öfver den antimoufyrade b^y-

oxidens fammanfättning erhöll jag genom -flera

dagars digeftion af det våta faltet med faltpe«

terfyra^ och det uplöflas aftvättning med vat-

ten Ij772 grammer falpeterfyfad blyoxid 5 inne-

hållande 1,29^ gr. ren blyoxid, famt 4,507 gr*

af en hv?t pulverformig masfa , fom i bränoirrg

3cke gulnade , och fom jag i början anfåg för

hvit antimonoxid 5 jag blandade detta pulver

jned kol och reducerade det i en liten degei

till metall, fom fedan uplöftes i rökande falpe-

terfyra, lösningen utfpäddes med vatten, fila-

des och afdunftades hvarefter falpeterfyrad bly-

oxid kriftalliférade. Den olöita hvita, pulver-

formiga masfan ännu en gång reducerad med
Kol gaf nya quantiteter falpeterfyrad blyoxjd

och vifade att vid uplösningen i faipeterfyra en

del
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åel antmion acidifieras och bildar en portion af

det olÖflign antimonfyrade blyfaltet , hvarigenom
detta faltanalys fåledes icke kunde gifva rå; ra

användbara reiuitat rörande antimonfyrans niätt-

ningscapacitet*

v Antimonfyrad zinkoxid bildar en i vatten nå-

^got löflig fällnings fom häftigt fjunker. Då
man gjuter några droppar antimonfyradt kali i

i en uplösning af fvafvelfyrad zinkoxid , få up*
kommer antingen ingen fällning eller uplöfes den
åter , tills vätfkan blir mättad med antimon-

fyrad zinkoxid. Den fällning fom fedan affät-

tes är beftändig och en del famlar fig på glafet

i en criftallinilk Ikorpa. Hela fällningen bildar

efter tvättning och torrkning ett alldeles dylikt

criftallmjöl , fom kolfyrad kalkjord. I bränning
ger den vatten och blir gul. Reduceras icke

på kol.

Antimonfyrad manganoxidul fälles fnöhvit ^

då antimohfyradt kali drypes i en lösning

af fvafvelfyrad manganoxidul. Den är någofe

löslig i vatten ehuru ej till famma grad ioin

: zinkfaltet. Den förändrar icke fin hvi^a färg i

torkning , men vid glödgning i öppna kärl blir

den mörkgrå. I cn mycket hög temperatur blir

jden åter hvit,

Antimonfyrad jernoxidul fälles med hvit färg

fcvilken den i vät&an bibehåller, under tvätt ing
blir den efterhand gulagtig oc'i i torrkning gul-

aktigt grå. I glödgning ger den vätten och
blir mörkröd. I fträng hetta på kol för blås-

Rf rö«
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röret reduceras antimon och bortröker, hvaref-

ter en fvart jernmasfa, foni lyder magnaten ^

ftannar på kolet,

Anthnnnfyrad koholtoxid är af desfa falter det

fom mäft löfes i vatten; Om man har en ut-

fpädd neutral koboltuplösning , få får man In-

drypa mycket antimonfyradt kali innan någon
fällning vifar fig. Den är ljusröd, flockig oc i af-

fätter på glafet en flor mär.gd rofcnröda c iftal-

korn. Hela masTan bljr under tvättning och
torkning ett IkötU rofenrödt cViftttll njöi. Up-
het^ad till glödgnjng ger den vatten och blir

v'?ölbiå, i en ännu högre temperatur fuperqxi-

deias en del af koboltoxiden , hvarvid marfan
biir fvart. Lindrigt glödgad i täpta kärl är den
efter af£valning biågrön.

Antimonfyrad hppparoxid är en ljus , gronag«^

tig, voluminös fällning, fom efter tvättning och

torkning blir blekt grågrön och ganfea lätt,' I

lindrig glödgnlng förlorar den vatten och blir

pistagegrön. Den fynes vara fullkomligt olöflig

i vatten. Smälter på kol för blåsrör och redu-»

ceras med defiagration till ett blekrödt kora.

af antimonbunden koppar,

Saltfyrad qulckfilfveroxid fälles trögt af an

timonfyradt kali, och får vanligen blott en

gulgrå opalifering, men om lösningarna voro

någorlunda concencreradp och blandningen upvär-

ijies , få utiäUes antimonfyrad quichfdfveroxid i form

af ett flemigt grågult pulver, och om lösningen

höll öiverlkott på quickiiUverfalt , få är heU
an-
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antimonhalten utfälld. Saltet deeomponerns i

glödgning, hvarvid vatten och faltfyrad quick-

filfveroxid (foin icke låtit borttvätta fig) ut-

yecklas och derefter kommer metaililkt quick-

iilfver. Hvit eller gul oxid återllår i mån fom
decompofition Ikett vid olika grader af hetta..

Antimonfyran har den egenlkapen gemen-
fam med andra fvagare fyror, att hon kaa
förenas med flarkare fyror j hos hviika hon

^ erfätter bafens ftälje, likfom boraxfyra åt fvaf-

veUyra och flusfpatfyra, kolfyra , och arfenik-

fyrlighet åt faitfyra m. fl* *) , Den kan till nå-

gon del uplöfas af concentreracf faitfyra och af

falpeteifyra 5 men den utfälles åter af vatten ,

och fällningen ur faltfyran behåller en portion

fyra, fom förll: genom kokning med ofta om-
bytt vatten kan utdragas. Torkas den faltfy-

rehaltiga antimonfyran och uphettas lindligt få

erhålles faitfyra och vatten och fyran återftår

med gul färg. Sker deremot decompofitionea
vid en häftigt ökad hetta få bortgår fyrfatt

faltfyregas och en bladning af den l^vita och
gula fyrfättningsgraden återftår.

/? Den huita antimonoxidens fÖrhäUande^tilt
'\ falthafér,
«

Hvit antimonoxidj erhållen genom fyrans
glödgning blandades med en lut af cauftikt

ka-

*) John Daty tar nyligen vifat att lika volumer
fyrfatt laltfyregat och fyrfatt kolgas genom ele*
Gtrifka gnistan förenas , hvarvid gasblandningens
volnra redaceras till hälften. Denna fnrä gas ar
en förening af faitfyra och kolfyra i den pro-
jortioa^att båda fyrorna håila famma g^aajititet iyre.
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kali^ inkokades denned till torrhet och {glöd-
gades fvagtj. time i filfverdegel. Den öfver*
gjo(s med kalJt vatten, fom uplöde en alka-»

lilk aiasfa med lemning af ett hvitt pulver , fom
några gånger ' IköJjdes med kalt vatten och
torrkades.

Den erhållna alkalilka vätfkan blandades
med en droppa ättikiyra 3 hvanned den gat en
fällning , fom icke uplöft.s. Tagen på filtrum

och uttvättad rodnade den flarkt lakmuspappe-
let och uphettad i phainafked , lemnade den
hvit oxid 3 fonvhade en knapt merklig dragning
åt guit, och fom^ genom förJuften af ht t vatten^

hade iö: lorat egenfkapen att reagera för fyra.

Det ur den brända alkalifka masfan erhåll-

na olöfta hvita pulvret kokades med vatten och
den kokheta uplösningen filades, Den var färg-,

lös och fmakade Ikarpt , något alkalifkt. Den
ena hälften deraf afdunftades till torrhet och
den andra användes till dylika fällningsforfök^

fom med antimonfyradt kali ar nämndt

Den afdunftade torra masfan behandlades

med faipeterfyra och gaf 4^7 gr. hvit antimon-

oxid 3 famc 3,16 gr* falpeter> hvilka, innehålla

1,46 gr. kali. Alkalits fyre är 0,2482 och oxi-

dens 1,025'; men 0,2482 X 4—0,9928. Skill-

naden fynes vara för obetydlig för att varaan*
iiat än obfervationsfel.

Vi fe fåledes att den hvlta antimonaxlden
har famma egenfkap fom den gula att rodna lak-

inus*
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tntlspapperet och att förena fig med en qumtl-
tet alkali , hvars fyre är en ciivi^on med ett

helt tal af oxidens 5 vi kunna derföre med Ikäl

anfe den fåfom en iyrå, åt hviiken vi i nomen*»

claturens ftil gifva namnet dntimonfijrlighet ^ Aci'»

dum Jlibiofum^

Det antimonfyrliga kalit beftår, efter det-»

ta förfök;, af

Antimonfyrlighet 7636 — I0O5O00

Kali 23^4 305^49.

Man finner deraf tillika att 100 d. kalium np-
taga i det antimonfyrliga faltet ^ g. den quanti-

tet anrimon fom i det antimonfyrade. Öfver-
ensftämmelfen emellan an a lyfen af dTetta faltet

tn^d df^t antimonfy^ades fynes bekräfta bådas
riktighet.. Jag bor likväl anmärka att fvåiighe-

ten till vinpande af en neutral förening är här

ännu ftörre än vid det antimonfyrade kalit, u-

tom det att det visferligen icke är möjligt att

erhålla ett antimonfyrligt kali, fom ick tillika

innehåller någon portion antimonfyradt. *)

Antimonfyrlig harytjord 'iv till en del löflig

i vatten. Blandas en kokande uplösning af fait-

fyrad barytjoid, med en likaledes kokande up*
löfning af antimonfyrligt kali, fom i en fmal
fträng ingjutes, få «infkjuter arttimonfyriig ba-

ryt-

*) Det på ApotheJcen b^eretldfli Cala antituonii
elot irmehåller efter ii^vad jag funnit, inest Aci-

dioin stibiosam v och torde fåledes icice olätnpligt

kanna kallag Snperitibiis kaiicii0.
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rytjord i nålar riuidt omkring det ftälle der
bU^inr.tngen il;er, och under affvalning betacker
fig giafets infida med fmärre nålforniiga criftal-*

ler af fan? ma falt. Det är fnöhvitt, lidejiglän"»

fande och i luften oföränderligt. Jag har icke

haft det criftalliferadt i en för analyfen tillräck*»

lig quantitet.

Ajitimonfyrlig halxjord liknar den antimOnfy-
rade 5 men är något Hättlöftare»

Antimonjljrlig hiyoxiä är fullkomligt lik den
antimonfyrade, Antimonfyrlig manganoaidul famt
Antimonjyrlig jernoxidul likna äfven de motfva-

rande antimoniyrade falterna, med den fkillnad

att de äro iöfligate i vatten och fordra långt

ffcörre tillfatts af antimonfyrligt kali innan de
begynna gifva förblifvande fällningar.

Antimonfyrlig koboltoxid är likfom de nyfs«

nämda mycket, löfligare i vatten än det antimon-
iyrade faltet. Den beftändiga fällning fom flut-

ligen bildas blir i torrkning alldeles icke criftal-

iinifk och får fyrénfärg. I bränning blir det

grågrönt. Äfven då det antimonfyriiga kalit

har öfverfkott på alkali , bildas ett i vatten nå-

got iöfligt falt, fom, fedan en tillräklig mängd
af fällningsmedlet tilkommit, bildar en blå vo-

luminös fällning, och i torrkning antager mörk
fyrénfärg. I glödgning blir det mörkblått och
ger grågrönt pulver. Det fyxies vara baf^Jk an*

timonfyrlig koboltoxid.

Antimonfyrlig kopparoxid har en blek^ blåak*

tigt'* grön färg och blir i bränning piftagegrön.

Hål.
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HåUer det antimonfyrliga kalit öfverfkott på
alkali få fäller det lu kopparfaiter ett bafifkt kop-

paifalt af gräsgröafärg lik fcheelesgrpnt, Tom i

bränning biir Ivartbrunt och ger ett grågult pulver.

Saltfyrad quickfilfveroxid fälles föga eller

intet af antimonfyriigt kali.

Jag förfökte äfven att analyfera antimon-
fyrliglietens förening med vatten, men det har

icke varit, mig möjligt att producera den fri för

antimonfyra, antirjgen att fyrligheten altid till

någon dej högre oxideras vid bränningen med
kalit, eller att den efter fällning under torkiiia»

gen oxideras högre på luftens bekoilnad.

Aritimon har fåledes famma egenlkap fom
Arfenik och Molybdén a t frambringa tvenne fy«

ror, hviikas falter , likfom de arfenikfyrliga

och de arfenikfyrade, väl åtfkiljas i gnfeende till

böftåiidsdelarni S quantitet, men likna hvarardra
föröfrigt ganfka mycket till utfeende och yttfe

föl håilanden. Vi vidare nå^on ting analogt
med antiinon hos fvaiv>:i och fosjoi , hvilka un-
der visia omiiäadigheter i en lägre fyrfättiiings

grad bilda fal ter med falifyran , hvilka af vat-

ten decoinpoueras, under d^t faltfyran binder
vattnet fåfoin en kraftigare Baus än desfa.

Men innan jag lemnar antimonoxiderna
Ikall jag omtala ett phenomen, fom jag förft mot
flutet af desfa förfök erfor och fom jag anfer.

för att vara det intrefantafte factum jag i den-
na afhandling har att anföra.

Då
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Då mnn i en öppen de^el i en ganlka hog
temperatur hafsigt uphettar till full hvitglödg»
ning antimonfyrad kopparoxid, koboltoxid eller

zinkoxid, äfvenfom neut^ial antimonfyrlig kop-
paroxid och koboltoxid, få tänder iig irasfan
vid en vifs temperatursgrad och förglimmar med
en ganfka liflig eld. Det famma inträffar äfven
framför blåsiörslågen. Den återfående masian
har nu ett helt annat utfeende och andra egen-
Ikaper än /örut. Koopar och zinkfaltet biifva

giåhvita och koboltfaltet blir g-anfka blekt te-

gciiödt. J;ig har icke kunnat merka något dy-
likt med antimonfyradt kali, kalk, baryt- el-

ler blynxid. Antimonfyrad manganoxidiii brän-
ner fi^ hvit i denna temperatur, utan att jag
kunnat merka något förglimmande. Den på det-

ta fätt behandlade masfan decomponeras nu ic-

ke mer af fyror, och då den kokas med faltfy-

ra få fynas båda beftåndsdelarna till en ganlka
ringa mängd lika uplöfas, i ftäilet att desfa fal-

ter före bränningenganlka lätt decomponerades^
äfven i köld, af utfpädda fyror.

Då båda metallerna i desfa falter äro i (3e«-

ras högfta fyrfättningsgrader , få fynes det va-

ra mindre fannolikt att den beftår i en oxidering*

Då antimonpulver eller hvit antlmcnoxid
blandas med röd quickfilfveroxid och deftilleras

i en glasretort vid en fagta ökad och tillräckligt

länge underhållen mörkröd glödgningshetta , få

erhålles en mot de förut omtalade brända fal-

terna fvarande förening af fyrfatt antimon och

fyrfatt quickfilfver. Den erhållna masfan är mörkt
grå-
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grågrön och tål att brunglödgas äfven i öppna
kärl, utan att decomponeras. J*;rg anfag dQn i

början fåfom enfup^roxid j men erfor fnart mitt

mifstag dels ' deraf att den med faltfyra kke
gaf det mindfla fpår af fyrfatt faltfyra^ och
dels deraf, att då den länge lindrigt glödgades

2 en liten gfferetort, fublirnerades quickftifver

och i fetörten återflod antisnonfyra ^ fom då het-

tan Hyrdes med upmerkfamhet, dervid erhölls

utan inblanning af fyrlighet. Det öfver-diftillc-

rade quickfiifvret fanimaniagdt med apf^arateiis

förluft i vigt af bortgången gas befanns vara

nära precis i det förhållande fom metallen till

fyret i den löda oxiden. Deraf trodde jag^mig
kunna fluta-^att denna mörkgröna kropp är en
förening af antimonfyra och quickfilfveroxid j

nreti den är alldeles icke denfamma fom fås då
faltfyrad quickiilfveroxid blandas med antimon-
fyradt kaii, hvitken fednare icke ens itjränning

deniil för\||ridlas. I anfeende till fvårigheten

att underhålla operationen vid den temperatur
fom förflygt gar det öfverflödigt tilfatta af quick-

fiitveroxiden, är det fvårt att producera denna
förening fullt neutral. Jag digererade den der»

före flera timmar med concentreraS- faltfyra ^

fom icke uplölte den j men färgade fig ^ul och
fällde, då den blandades med vatten, en ringa
portion af ett med det oiölla likt, ihen bleka-
r;e grågrönt ämne. Den olÖfta delen tvättades

och torkades nära vid glödgning , hvarefter det
torra pulvret i en liten glasretort utfattes föc

en långfamt ökad temperatur till defs quickdlf-

verkulor fyntes i retorthalfen, hvarefter denna
temperatur underhölls tills masfan i retorten ha-

K, V. Handh IVQparU S de
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de fått gul färg ända i midten. 2 grammef af

pulvret hade förlorat 0)3 gr. i vigt, hvaraf

0,29 Var metallifkt qulckfiiiver och 0,02
<r

gas,
hvilket Utgjör obetydligt mer an fom fordrades

för att jemt oxidera quicklilfret» Af den i re^.

torten återfående gula niasfan uphettades I gram
i en liten vägd glaskolf tills denl?Var förvand-

lad i hvit oxid 5 hvarefter den lemnade 0^934 d.

antimonfyrlighet» Här fynes fåledes antimon-
fyran hatva varit förenad med en quantitet quick*

filiVeroxid hvars fy re var blott ~ ^f fyi^^ns.

Denna förening decomponeras genom långfatn

kokning med concentrerad fvafvelfyra, quickfilf-

veroxiden utdrages och antimonfyran återftår.

För att utröna huruvida detofvananförda phe*

jiomenet af eld beilod i en högre fyrfättning eller

ejj tilredde jag ftörre quantiteter antimonfyrad ko«
boitoxidpch kopparoxidj famt Antimonfyriig J^o-

boltoxid, uphettade desfa lindrigt till defs de för-

lorat fitt crifiallvatten och lät dem fedan vid en
högre temperatur få förglimma i en v'ågd ?^ppa-

jrat. Det dervid upkommande eldphenomenet
var ganfka lifligt och geck lika väl för fig då
degeln var" betäckt med ett väl Hutande Jock.

fom hindrade iuftombyte^ i hvilket fall man
Utpå degeln kunde fe när antändningen inuti

fkedde» Anrimonfyrad köboltoxid förlorade i

liera förfök precis 4 af fin vigt i crillallvatten

och blef oHvegrön. Den uphettades derefter i

en vägd platinadegel till glödgning och den an-

tände flg innan masfan ännu hvitglödgade, der-^

vid upfteg en ringa hvit rök, fom i de förfök

IdViika anflälldes i betäckt degel affatte fig på
loc«

\
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locket 1 form af ett ytterft ringa dam af anti-

monfyrlighet. I flera förfök föilorade den an-

timonfyrade koboltoxidcn genon^ detta förglim-

mande emellan J och f procent i vigt och

inösfan blef blekt guh Ktigt röd. Då - jag i

ett förfök hade tagit crifiallrferad arst^n oniy-

3rad kobölto5?:id . fådär; den affätter fig x å fidor-

3na af glafet, Var iörbrann rdet högfi: liiligt och
liknade en detonätion^ hvarvid mnsfaii någpt
kripgkaftades i degeln. Antimonlyrjig kobolt-

oxid förlorade 24 procent Vatten och blef blekt

olivegrön, 1 giödhetta förgliminade den häftigt,

Itied Hten rök och förlorade 4 procent i vigt.

Den blef blekt guhöd. Antimoiifyrad koppar-
oxid förirrade tS^^ procent Vatten^ förglimmade
lifligtj men Utan iynbar rök och förlorade icke ^
procent i Vigt* Den blef fvagt grönaktig, nä-

ftan hvit.

Ätt detta eldphenomen fåledes kke har-

porer fiån en högre fyrfättning fynes tydligt

af de iatiförda fÖrföken , afvenfom i detta fall

laltfyra^ borde ur de dervid erhållna producter-

na utveckla fyrfatt falfyregas, och vid quickfiif-

VerfÖreningens analys en ftörre fyrgashalt bor-

de hafva låtit uptäcka fig. Men om den nu
hvarken beftår i ett affeiljaiide *) eller tilfät-

tände af ämnen, hvari beftår den då?

S 2 Vi

Att ^en tid förgllmningen nplsömmande rotpn,
icl?e är ett väfentligt pbenomen Tid detta tiil-

fåile infer man lätt. Den härrörer frän en re-
duction af det fina pappersiaudd fom från fil-

tram medföljec m&sian.
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Vi känne ännu icke' något exempel at fam^
ma bcllånuscielar i farnma inbö.dts qiiantitativa
förhåiiande kunna hafva tvenne olika intima
mättningsgraaer. .. Frän ett dy>ikt förhåiiande

,
fkuile här alia phcno/xien lätt iövklara dg, och
förglimniandct^ älven Torn den ctteiät upkomman-
de ftarkare föreniiogen enj-llan bcftåt dsdi-larna

i dc^sla föro^iinunade f ^Uer, fkiiiie dä iiarrö^a der-

aij att f^n {iö^re rnän^gd poiitiv Elc-ctriciat hos den
er:a beilånds Jek a mättar en llörre mänga nega?:iv

^ ElettfiCität hos den andra, fiamhringar eiden och
ger ploducton i v, i^o:jc giad af Electrr^chemilk in*

difierer^ari töiut. flos knailii^uldet fker väl explo-

iion genom en flarkare neutralifering af bcilånds-

delartiP-s Electrocheniiika natur, Jiien de ingå der-

vid ockfå nya föreningar; och jerxiet mättar väl
fyrets electropofitiva natut-i\arkai-c i oxidulen
än det nya tnkommande fyrets, fom förvandkar

det tiii oxid, merr bär blir åter fråga om olika

flora portiqner af desfa äinnen.

Det eldphenomen jsg här omtalat, är*. för

iäran om elden och om chemilka föreningar af

högft vigtiga och för det närvarande oberäkne-
liga följd^^r. Det. närmar lig ganfka mycket det

phenomen, fom Davy uptäckte hos g-ilen af fu-

peroxiduai muriaticum För det närvarande
/fy.

*) Datt fann att fnperoxi(?nm imiriaticnm Tid -[- 32*

iÖnderdeiades wed explotloix och bildade fnper-

oxidom niuriatofuiiJ i&wt fyrgas. Har åtföljdes

ahlå ett åilkitjande ai' koppar al 1 ka pbenowen,
fom annars deras Förening. Detta fynes Tarä en
ai omalie , men torde på följande fatt 1 unna för-

klaras. >^nper xidnm ninriatitnni är en förening
af iaiilyr"^^ med en gång till få mycket fyre fom
fyran i< .:c;^fUier, och detta fyre år deri få lös
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fynes mig den fanndlikafte förklaringen vara att

antinionfyrorna kunna ingå föreningar nied åt-

ik-illig'i iSafer j fe t fl^il dta grader af iVi/Z/j^ä^?. De
här omtaliide fkittrna Hafva alla caracterer af

föreningar, ingen Chemlfl, föm hij^dterar dem,
Ikall någon il o an fe deai för rnechanilka bl donin-

gar. Mt^n då desfe fÖ!xaingar uphettas inträf-

far åter ett phenomen af ny törening , värme ut-

vecklas och d^n höga temperatur, hvifi d ttta

tilldrager fig, gör att denna värme-utveckiing går

till fuil hvitgiö igning. Masfan förlorar eller

vinner dervid icke i vigt, ro en den Förändrar

färg och caracterer^ och defs bcftåndsdelar haf-

va DU råkat i ett annat föreningstiillånd , hvil-

ket jag kallar intimare, q^medan det nu mera.

"icke kan, UJider lika omftändigheter uphäfvas a£

de frändfkaper 5 fom förut verkade derpå, _
Vi veta ätt en uphöjd temperatur förfätter åt-

Ikiiliga fammaniatta kroppar i ett tiiftånd af in-

differens emot andra kro^ppar^ t, ex. fvafvélfyraci

jernoxidul, fvafvelfyrad ^erjord , faltfyrad nic-

keloxid m. fl. förlora i en vifs temperatur deps
S 3 lös

bundit att intet pbenomen af eld vid deras för-
ening möjligen kunnat äga rnm. Men fuperoxi*
diim mariatofam är en fterkarp förening af i^altfy-

ra med fyre , fom alldiig otan en faoimanfatt af-

fiiiitet kan decomponeras. Dä derne fuper-
oxidam muriaticcui bildas, få bindes en del at fy-

ret i den nybildade foperoxidam niaiiatofum m&i
en långt ftörre kraft än forat, och .deraf iipkom-
mer eldpiieuomenet , nndei' det den andre fyrepor"

v tionen lösgöres. Behöiver ]&g \äl föröfrigt ei*-'

' . inra läfaren att laifonnemenl r icke äro paftåen-
den , och att yi föift iiiåfle fe ofi åt alla fidor

om efter fannolikbeter innan ti med öfTertygelf©
fäfta o£s \id nugOfik inefiia^^
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löslighet 1 vatten, bvilken de förd efterhand

under en länge fortfatt åverkan af vattnet åter^*

få; nien de uplöfas då fuilkomiigt. Lerjordj

zirkonjord, tUanoxid, tantaloxid fl. blifva

genom b''änning olöslige i fyror. Flera före-

ning^ir af jordarter fig emellan eller med me-
talloxider, bildade i jordens Iköte, äro i de ftar-

kafte fy» or oiöfliga, oaktadt desfe fyrors fränd-

fkapsgrad till heftåndsdelarna i desfa föreningar

i vanligt tiiftånd ^ öfverftiger oändligt den be-

ftåndédelarne lig emeilän kunna hafva. Och vid

alia desfa tiUällen fordras det, likafom med de
antimonfyrade metBllfalterna, en ftark bränning
med alkali, för att åcerföra dem till det vanii-»

ga föreningstijftåndet, — Om nu alla desfa phe-»

nomen höra tiii famma kiafs och utgöras af a«

lika höga grader af - ett dyiiKt intimare före-^

nir,gstiUlånd , fådant fom det vi föreftälla ofs

hos de förglimmade antimonfyrade falterna ?

hviiken ny utfigt öfver af&nitetsläran^

Om
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Or» Trigommetruka Functiomrs deduction ur

eqt/ationen y — x —

af

JÖNS SVANBERa

So le

Lät y^-^ I i allmänhet reprefenteras med Q

,

få biifver, för alla möjliga värden af y och R,

Q ^—y^(^ C~)^ — ^ ' följakteligen^ om vär«

det af Q^antages att i fjelfva verket vara noll,

hVilket gifver enheten till att vara värdet af y >

biifver äfven Q == i _^-1^ , eller „
I s=3 OJ det Vill fäga, att, om någon rot n huru

fom häldft gifves till eqvationen ^ ™ i c=s

få är äfven dennas reciproka, eller i, rot till

famma eqvation , utan att derföre desfa rötter

blifva identifka, oftare^ än då de antingen äro
s=w + I, eller ~ — l. Antagom derföre, att

hvarje dylikt par af reciproka rötver i äilmän-
het uttryckas fi:enom en qvadratilk eqvation af

följande fonn — 2 H. Y+ + K* = o , få

biifver nödvändigt H* ^-f^K* i denna ~ få-"

§4 fom
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iVjiu varande fjc^fva producten af begge ra(ter-

r.a, och dtraf fede ri?iera , igenom eqvati^nens
upiösning Y = H + K . V C — l). Beträf ande
aicrr deniia exprcsfiön, är klart ^ att, ehvad än
H och i\ häl vid vara -- .åj få avo de likväl aitid

beroende af expoiK-Mien R i eqvationen ^ — ,

i ^ 'det vill iäga^ de aro functiotier af Rj
I

hviika foljakteligen^ om - fiibftitueras i ftället

for R . transformerss till fuiKtioner af r. Ut-»

uiärKoni derlöre desfa functioner med H(r) och
KCr), iå br-fver refu hatet af hvad vi anfört^

att en huru fom häidit tagen rot tiii eqvatio-

nen —.1=0 nödvändigt måfte vara inne-

fattad uuder följande expresfion H (r) 4- K (r)

V( — T )? Uti hVilken il (r)^ + K (O* = i , lamt

atc dennas reciproka är H (r) — K (r).V ( — !)•

Likafom* igenom uplöfande af eqvatlonenjv —
1 = 0^ y kunde befinnas= H (r) -f- K(r)\/ (•— 1)3

likafå Ikuile äfv^n, igeuom upiöfande af eqva-
R

tionen — 1 ^ o y befinnas

X ~ H {mr) 4- K (mO VC— l);
R

igenom uplöfande af eqvationen — I =0,
it ^ H (^^r)+ K (Kr) VC— 1)5 och defs reciproka

i = H(^r) _ K(»r)V(— 1)5

R

igenom uplöfande af eqvationen + 1 = o,
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>— H([»2+ «].r)+K([m+ «],r) V(— I)sfamt

Igenom uplöfande af eqvationen z'^~'' I = o,
9= H

( [/w^ >2]
.
r )+ k ( [«3 ?2]

,

r) VC 1).
' Och

- ~
.

R
emedan z/'" är rot till eqvationen — i s=s

r,ot till eqvationen u"" ~ j ~ o,

+ « rot till eqvationen I =0, famt

g^»»—
» rot till eqvationen z'^

— « — i = o, blifver

J"* = H(»20+ K (mr) V(— 1)5

i'" =H(«r)4- K(^r)VC— I),

c=:H(«r) — KC/ir) VC— I),

= H {Im + + K (im+ ^;}.r) VC— 1)5

y^-n^Uilm— ^] r)+ K([^—^].r)V(— I)^
följakteligen

, då j;'»+«:==:j/»j.j/«^ faint

jm^n:=:=^m.j;-- «
^ blifvei

' [K (»2 r)
.
H r)+ H(»2 r) . K f) ] Vf_ j ) ^ och

CH(i«r)+ K(^r)V (^ 1)3 . [H inr)_ K(;zr)VC-^ l)]=s
HC?72r).H(;^r)-}-.KCwr),K(pr)

,

^
-S^i \' H(Cm
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Uam—n].r) rz H(wr).H(«r)4-K(/wO'KC«r) ,

K(C«i4.«3.r)=K(wr).H(«r) + H(wr).K(«r),

K([w— K(/wO H(«0 — H(wr),K(«yj,

det vill fäga, att, om mr repefenteras med ät, och

nr mQde, fåblifver; H(x+e)-n(x)M(e)^KM.\i{e)i

n{x o H(;r).H(6') + KCx)S(e)^

K + ^)= KCAr).B(4+ H(;^XK(0,

K(Ar— e)— K(^),H(^) _ H(jc),K(0; och

följakteligen B(x+ O« 2 H(O.H(Ar)— H(:^ -^5),

famt K(x 4-.^) =^ 2 H'»,KC^) K(a;— ^)

^

hvHket i korthet utciycker, att i allmänhet HCx)^

U(x+e' 5 H(x-^2e), H(jv+ 3 5 . . . . H(Ar+x^),äfvenfoiu

K(x)y Kix-^ e), K(x+ 2O? K(<:^+ 3^)» • . • -KC^+ j-^a

ut^^öra tvenne recurrenta ferier, hvilkas termers

relation äro under en och, famma differential

eqvation innefattadeo

Emedan derföreHC;^).H(0—KM.KcO==H(^-fO::^

T.2.34

H(^x).H(0 + K(A;).Krtf)= H(Ar^O =

I »2

—— .H^Ca')-}- &c.

1.2.3

H(Ar)_ e . H'(^)+ . _——

.

1.2 1.2.3
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.H"'(^)— 5cc,
1.2.3.4

1.3 1.23 '

'

1.2.3.4

K(*:) .H(e)_ H(Ar)
. K(0= — e) ==

2.3-4

H(^)+ - .H"W -f~_ . H"*W +
2 2.3.4

2.3.4.?.6

K(A^) . K(f) —— ™—™ =s

r , H' (*)- — . H"' (*) _—— . H' (x)^
2.3 2.3.4.?

2.3.4.^,6.7

2

_ K(x+ g) 4- K(a: — «)
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Kix)+- K"Cx) +~ K- (;^) +
s

^ 23.4

2.3.4.^.6 ^
2

2.3 2.3.4-^ ^

— K^ ' (x) 4. &c j famt deraf
2»^4o^6.7

-

eller ~ = ~—:—r- —
e,t\^x) e )^^'^) 2 3 C^}

2-3. 4•^ ^ i-^) 2.3.4 •••7 W
och eller -—- = 7- -—

e. H(;r) ^
,

H(^) * 2.3 H(^}

2,3.4^" H(^)~2.3'-7 H(^J
~

hvaraf ändteligen erholies

\V (r) (x) W (x)

Kc^v) 2.3' a {x) 2 ... 7 K (^A-)

~

2. 3. ...7 K(^) H(a-). 2.3 H(Ar)

2.3.4.^ H(x) 2. 3.. ..7 H(^)

Denna eqvation äger rum för alla möjliga vär-

den a£ ^ och fy cch fordrar fåledes alldeles ic^
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ke någon fpeciel relation -emellan desfa qvan-
titeter , hvariöre äfven dem emelhn ingen e«

qvation härvid ' förefkrifves. Af denna anled-

ning n^åfte den bt^viiU eqvationen nödvändigt
vara idcntifkj det vill fäga , ccemcienterna för

famma digniteter af e niåile i desfa ferier vara

identilka functioner af och altfå

K'(^) n^Cx) ^ KC.0_ _ — Men nu ar en
ti K{x) - e

^ iaf .v filJé^les oberoende function ; följakteligen

'it:åile äfven desfa coerficienter vara obercr-nde

af X , ch 5 då de tillika äro det^af måfte få

:^ai fom — 5 i aileenae pa ;t och ^5

yara conftanter. Reprefenterom derföce denna
(framdeles tilläfv^^ntyrs b^ftämbira, men emed-
lertid rinnn tillfe vidare obekanta) conftanten med
A, få blifvrr

K' (;^)= A . H (x) 5 och =— A .KW,
famt hä af yfterligare

^

och U''(x)=_ Å.K'{xj =^ A* H(Ar), ,

K"^(a;) — _ A^K^;f. = ^ A3 .H(Ar) ,

. och H'''ix)=_ A^H^ C;v) =+ A '.K(;v),

K'^W = A \ H'W =+ A*. KM,
och H'^ (;^)=+ A Mv^W= 4- A^ HM,'
K"M=^+ K =+ A^HM
0öbH^C^= 4-A^H'(:;c = -AMLMi&c^

hvarai fluteiigvn upkomm er

A' '5

HM.KO — A^HM_- _-^.HM+
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A'JL
.HM — &c , och Ux) . H(0= K (x) —

^^KW + ^^^.KW— &C5 eller K(0=^A^—
2 2.3.4

+ — • + &c j och H(0^
2.3 2.34-f 2.3. ...7

I ' 4-
2 2.3.4 2.3. .».6

§.4.

Desfa ferier ufvifa, ött B(x) och K(x) ärO

få befkaffade functioner af >c cch den äiinu ob^»*

kanta conftanten A, fom, öm A Af ponerasi=^ö,

öfvergå till att vara functioner af z allenaft5

hvarföre ^ om H(x) hädanefter reprefenteras med
F(A:r)5 och K(^) med fCAx)^ få att i allmänhet

en rot y ur eqvationen j/ — I » o ma repre-

fenteras med F(AO + /(Ar).V( — l), och

jned F(f»Ar) -f /(mAr) V(— i)? blifver /(z) =^

S5— h —— — r &c

,

2.3 2.3-4-T 2.3---7

F(ä)= i _ —
2 +

2 ' 2.3.4 2.3;..

6

F(2 + O = F(0.F(2)

F(2 _ O = F(0.F(2) +
= + F(z), och F^(s) =
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Det enda fom nu mera fattas i en full-

komlig kännedom af de med / och F härvid

beteknade fUnctioner, ar, att finna värdet af

den med A utmärkta conflanten. Till den än«

dan återkallom eqvationen ^ F(mAr) -j-

f^mAOV^. — 1)5 och iåiom i denna m äga r.å-

got efter bt-hag antagit particukr värde, famt
beflämmom i enlighet dermed värdet af functio-

Xierna F(wA^), och /(m Ar) 5 få gifva desfa vär-

den nödvändigt eqvationer, hvilka federmera
beftämma värdet af A. Till exempel^ latom m

vara i= R, hvarigenom mr^^ m tri, och y"*

K R
enligt hypothefen === r, fåblifver i ^(A) -f-

/(A) VC — I), och deraf F(A) = i , famt /( A) = 6y
det villlfäga, A hlifver gemenfam rot tiii eqva-
tionerna FCsi) I, och /(z) ===0. Men äfven

S A, 3 A, 4A &;c, famt i allmänhet X A (iivareft A. är

ett huru fom häldftj gifvet helt, affirmatift eller

negatift tai) äro till desfa eqvationer gemenfam-
ma rötter^ emedan^ onJi antages =s= A-R^biifver

fnr^K^ och (t/^) ==: i, följakiteligen

1 e= F(\A) 4- f(KA) och deraf änd-

teligen F(A A) =^=1, famt f(K ^) =0> det viil

fäga, att äfven A.A blifv^r gemenfam rot tilli

,
eqvationerna F(s) = 1, och f(z) =0; hvarföre,

om på något fatt man kände ett enda tj »nligt

värde att fubftituera i ftäliet för A, få kunde
med famma fkäl äfven hvar och en huiu fom
häidft tagen affirmatif eller n' gatif multipel af

famma värde i defs iläiie fubitimeras.
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^
Antagom vidare, att a icke allenaft är ge^

jnprifaixi, utj-n äfven »len minfta effectiva g^men-»
faiDma nffir.x iva roten tUl eqvationertid F(*)=: I,

och /(s) === Oj och att A är en annan huru foni

hä'dit gifven effectif geiuerifam rot till desfa e-

qvationer , famt lät 7^ vara ett huru fom häldO:

giivet aifiriii-uift eller negatift helt tai. iådant
att A a icke > ii , men (h ^ l) ,c^> A*:, ät-

ven lät Ka (3 == A, hvarigenom (A+ i)-^
eller Ka a biifver >Ka-\- (i, det vill fäga
c > jS. Emedan dåF(A) poneras = I5 och/(A)r=05
få biiiVer FCA.'^ H-/3-)= I, och /(A. a --j^ /3)=o,
dei vill fäo:a F(/?),F(A,a)_ /'(iS>./(A.^?)==:i, och
FC/?) ./(A -O + yC/?) . F(Ka) = o. Men enjigt

hv. d vi ryfsbeviit är FCX^J) == I, och/(7^^70= O^
altiå biifver, då desfa värden fubfiitueras

,

F(/J) = I , och /(/?) = 0, eller /? y^ftnenfam

TOt iili eqvationerna FCs) I* Och /c2;)==o^
bvarföre, då /J nödvändigt är famt, till

töljc? af hvad vi ponerat, förenämnde eqvatio*

ner ingen geraenfam rot äga mellan o och
måite nödvändigt j3 vara = och följakteli«._

g un A vara en multipel af a. Detta är en an-

märkningsvärd omiländighet, fom noga bör ihog-

kommas , att icke allenaft alla affirmativa ocii

nrgativa mu]tipler af a kunna tagas i (läilet för

A, utan äfven , att någon annan qvantitet , äu
en fåmnda tagen multipel af icke dertiii får

;

tagas. , .

'
§. f.

Kännedomen äf conftanten A beror altfå na'

mera allenaft på att linna detta värde afö^ hvar-
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åf Vi likväl ätiftii velä lipfkjutä meå Utidérfok-

iilngeh till defö tiågtä fUttétiööernaS F(2) och

f(z) väfetldteligåfte egeiiikäper yttefligäre blif-

Vit utveckiäciei Af fcqVatlöneriia === i ^

2 2.3.4 2.3 .6
*

«^4^ öch F(fe)* 4-
äi3 2.34.*f 2.3*. .7

f /(fe)* är Klart ^ aét^ cJå S ifrån ätt Vafa^^ö
\ börjar iiied ätt änCägas äfflrmatif^ börjat äfveii

/(fe) iried ätt, ifrån att Våra = ö^^ blifVa Jifflr*

Inatifj färiit följakteligeh F(g) iiiöd att; iträri ätt

j^äfä == ti toinikas- afveii förtfat /(g) med ätt

*5fai:ä äffiriHatif^ ända till defs 2 upnåt t det för*

fiä äfflrmätiva Värde för hvilket f(b) äter bllf*

Ver === 03 deremellån lipnår f{t) någon gångfitt

ftörtta värde ;== ij då F(fe) blifvet == oj bvar*

tli öm motfVarandö Värde å 2 reprefefttefaä med
.

- blifVei^ 2=s oeh fiq) ^ ii

fiefeftef , öch få länge ätitägeå men
<2^i få ätt ^ =^ ^ 4" ^» ^ ^ blifVer

/(s) = /C?+ ^) = F(e)./C^) 4-/(^),F(§)= FC^)j

fåmt F(fe) ==^ FC^ 4- ^) ^ FCf) . f(^) ^ /(^) ./(j)

i5 hvarförei då^ till följe af hVad Vi

liyfä beVift^/(tf) ar affltmötif famt famt
f(éf) likaledes afflrthätif ö£:h <ij måfte afVeti

F(g) för alla möjligä Väi^deti ä S tagne mellatt

g och 2 § blifVa ftégätlf famt ^ 1 ^ dl det*

emöt /(z) derUndef ältld förbUfVer äffirtnåtif

öth < I. När åtef i antageé =: 2 ödh fåledeS

i^q^ blifVer /(^) F(g) =: 0(:h F(i5) cs —
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Vidare, om z antages > 2 ^, Jtien likväl

< 3 2J :=^2.q och <? < gf, blifver

/(^), och F(s) F(2 ^ 4- ^) =:FW . F(2 q}^ f{e\J{2q)
s — F(i?)3 det vill fäga f{z) (etter att hafva
blifvit = o, -då 10, antogs =^2^) ombyter teken,

och blifver negatif , famt under detta altid > i,

, få länge z antagés > 2f ? men < 3^5 o^^ ^^i^^""

håller äfven F(z) ännu iitt negativa teken, få

att likväl F(z) altrd förblifver > — i. När å-

ter z antages =; 3^3 och fåledes ^ = ^9 blifver

/(s) = fdq) =_ I y ^ch F(2) =_ FC^) = o.

Sluteligen, om 2; antages > 3 $5 men < ^q^0i
få att 2; == 3q-\-ei och e <c q, biifver /(z> =^

fCSq+ e) = FW^3^?) F(30= ~ F(e),

och F(2) = FC3^ +0 = F(O.F(3^)-y(:0.yr35')^

•"r/CO, famt till följe häraf värdet af /(z^, för

alla möjliga värderr å s tagne mellan 3 ^ och

4^5 negativa och > — i, då deremot F(s) der-*

under altid återgår till att vara affirmatif och

<^ !• Juft då z antages = eller e ^q^
iblifver /(z)= F(^)= o, och FCz) ==/(^) = i

;

hvaraf altfå följer ,' att 45 är itiinfta gem?nfam-
ma roten till eqvationerna F(j5) tr; i, öch/(2)±:o;
det vill fäga, att hvad vi tillförene beteknat

med i fjeifva verket ingen ting annat äf än

4^, eller att q:=;^ a.

§. 6/

' Reprefenterom vidare -—- med ef(ä).
Fl 2;)

-v V C> v,;., ^s. V''. med
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tneå A(s)5 nied öeh -r— med TCs)^
F(s) ' /(s;

I
.hvilket gifver t(2).T(s) :i i , =3 > och

I , . ,

T(fe) s • få blifver härvid lätt ^ af hvad vi

i dét fÖl'egående bevifl:, att upgörä följande ta-

belläHlka öfVerfigt öfver förändringarne af fun*

ttionernas/Cs), F(s) , t{%)^ TCs)^ och
iLiccesfiva värden:
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F(4j+0^+F0),
T(4j4-O-+T(05

A(4?+')=+ ^C^)J

famt lluteligen, om K poncras att vara ett hu*

ru fom häldit tagit affirmatift eller negatift helt

tal,

hvaraf ändteligen följer 5 att /(z), F(z), ^(«), TCs),

och äro periodilka lunctioner, hvilka

för alla värden 4^} af 2 (tagne mellan tven«

jie på hvarandra följande multipler ^.4^ och

C7i+ 1^'4? 4J5 återkomma de famma fom
för motfvarande värden e (tagne mellan o och

45)^ det vill fäga, att, om /, F, /,T, $ och d
äro fimultana värden af /(z), F(2;), /(z), T(z),

^"(2) och få gifVes aitid en rpt e mellan o
och 45» hvilken är gemenfam med cqvationer-

iia/(2) --/=20, F(z) — Fi±o, f(2:) — fi=0,
T(2)-.T=ö, ^(z)^<^po, och d(^?)--Ät==Oi
och utom denna gifvas älven en infinitet andra

gemenfamma rötter, nämligen ä plus eller min*

nm en huru fom häldfl tagen multipel af 4^0

T(4\?+f)=+T(^),

1 7.
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Af hvad vi i det föregående bevifl Ir klart,

CL

att I
om j/^ I o är en till uplösning framftälld

(K

cqvation, uti hvilken - är ett till fin enklafte

txpresfion reduceradt bråk, och fåledes R ;= -

,

d.. vill ag. r(2ii-'i)+/(2ip)v'(-.)

den function, fom, dä \ beteknar ett helt tal

i allmänhet, innefattar alla v'4rden af Såle-

des, om i ftället för A, man i ordning eUer hvar-

andra fubftituerar o, l, 2, &c, och deremot
fvarande värdena å y reprefenteras med j^^, j^,,

yzyy%^ blifver



I)

Man kunde till äfventyrs tycka, atfe på deé-^

ta fätt y fkuUe äga ett oändligt antal värden 5

men , om man fortfar med ofvannätijnde fubfti-^

tution längre än till och med cl — biifvef

näftföljande värde

=F(4S5)-|-/(4£|||j| \/(-^li)=lj derpå följande vät'»

de>+i

= f(—"tL^-^^ 4- V(- 1)

' T 4
" ^ F
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: =F(«+2a)+X4%+^°^)v(-.>

Och i allmänhet

det vill fäga, man återkommer aldeles i fam«

tna ordning fom tilföreue till de redan^ erhåll-

na värdena i^y^jy^^ ^3 5 * • .y^^y Scc, och

blifver altfå^^— i det fifta fom ifrån alla fö«

regående är Ikilijaktigt 5 hvarföre äfven

t(^_^:£l)+/Bf:£i) V<-T> icke ml
V a >^ V ^ ^

anfes innehålla flera värden än a, innehåller en«

heter, Äfven må härvid anmärkas att

följakteligen är juft den i §. i vidrörda

C2
A, £ • 2

—jy-\^i^o

den qvadratilka eqvation fom på en gång inne-

fattar desfa begge värden^ det vill fäga
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y^-^ 2 f(p^^^y^xt^ o blifver dep cjyadrft*

tifk^ eqvation foni pa en gång innefattar och

defs reciproka;>/^_^
, ^F^i—^^jz+I^O

den foqi innefattar och defs reqiprok^j/^
^ ,

^^'-Zf(j-^-^y^l^Q den fominncfatur^i

pch defs reciproka !fg.__^ii och f| vidare. Si»

ledes, ora i^?

—

1^0 VQre den till uplösning.

fr^mlläilda eqvatignen^ pch i följe deraf | =;

famt C&=:3<, blefve 2 F^tl^ ^+ j =? O

,

eller i^^-^2 F(^+ f f)y+ I SQi vill fäg^i

jf* + 2/(7f)z^ r-j^ I ==o den qvadr^tifkj^ eqvation

fom inneiactade ogh t^^ , hyarföre då deno*

är identifk med r^r^^rrr^ S3 0=?t/^4-t^+I, ml»— I
» ^ » ' ^

ft« ^/(tf) Varft == I, och /(|^) = f

På famni^ fätt Pm jy r-^ i =? o vore deq

till uplpsniiig framvällda eqvationen| pch --^

ett till fin ^nklafte expreisflon redqceradt bråk
(hvilket fåledes nödvändigt fordrar att g är ett

lidda tal, och fpljakteijgen fubfutneradt under

forman 2 0^-1» hvareft $ är ett huru fpiii bäldft

gjfvet helt tal) blefve ~
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Men ^ _ I ^V ^J^\/+ J , följakteiiV

gen äro ekvationernas /-^ j 1=50, och t(^+i»Q

fötter innefattade i eqvationen — 1=0,
bvarförc då enligt foregående paragraphe

.y* 3 ^4 5 » • • • J^aot— * äro rötter till eqva-

T <; tio*
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tionen ^
^ — I = 0,' få rnåfte äfven j/,

,

I * , c 3/20^ I vara rötter till eqvationen

a

^ I — o 5 det vill fäga + i (hvared \ re-

prefenterar ett huru fom häldft gifvet helt tal)

är allmänna formen af roten till eqvationea

a

jj/^ I 05 famt flu^eligen

^— 2 F( L—

—

L 1 \y i t=: o for*^ ä
nien af den qvadratilKa etjvation fom på en gång

a

£

innefattar hvarje rot till eqvationen y -f* i = o
jemte defs reciproka. Således, om y* j o
vore den till uplösning framftällda eqvationen,

och i följe deraf s^i, eller ö = o, famta = 4,
blefvo z/^ — 2 F(f + 1, och —. 2 F(|^)y+ 1^

eller z/^

—

2F(q i ^)y'-{^ I9 det vill fäga

— 2M^).y+ I och z/^ + 2fiiq\y 4- I fom
multiplicerade med hvarandralkulle gifva;/"*-}- l|

hvarföre, då desfa äro —^V(2).^4"l'

+ V(2).?/+ ij måfte nödvändigt 2/(f ^) vara

:^ V(2), och /CJ ^) ^ V(JX

§. 9-

Vi hafva nyfs bevift , mot flutet nämligen af §, 7,

~
) >'+ I = O är den eqvation

hvars
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Iivars rötter i allmänhet äro yy och defs reci^

proka 5 fåledes emedan jVv alltid är ^ (^5)*', blif-

— -j-. 1 £== o den eqVation

v ^

hvars rötter i allmänhet äro \/yy och defs reci*

proka. Om nu denna eqvation antoges , att i

något cnikildt fall vara gifven följande: y^^

^ F(y),y I = o 5 hvarigenom F^^^——^ =3

rcy) r= FC2 A..2^ -j- y)^ och i anledning dera£

^ =2^.2^+ yv eller - =3 .L.J-_^

a a 2V.2q

(hvarvid nämligen A. för hvarfe och ett determi'"

jieradt värde af y kan vara hvilket affirmatift

eller negatift tal fom häidtt), få blefve —

I c=o den qvadratilka eqvation hvars rötter i alU

snänhet voro j/^ och defs reciproka, det v^ili fä-

ga y^—2^\-—

—

L-^'^J-jy^j vore 1 allmän-

het en qvadratiik factor till^ f/f^"— 2 F(y).2^''

hvaraf fluteligen alltfå följer, att,, om 2f+ y
fubftiiueras i ftället för blifver

^F^—

—

^

—é-^-^jy^ I 1 allmänhet en qva-

4ratifk factor till z/^" —2 F(2f+ y)/ -j^ I, det

viU fäga till -f ^ ^(y^-/ +
IQ
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§. 10.

SlutelJgen och fom förenämnde fqnctioner

i alla Mathecnatifka theorier beftändigt förekom»
ma , vela vt härmed t en tabellarifK ordning an«

föra åtfkilliga deraf gifne väfendteligare tram»
formationer. Sålunda blifver

1 , f\z 4- O = F<0 . +/(*) F(z)

,

2 , _ O F(e) ./(^) -^/(O .F(?)
,

"

3 , F(t 4. O« FW . Hz) — /(«) /v»)

,

4, F(2_f)=>sF(0.F(s)+/(«)./vs),

f,/(2i;)— 2 FW ./(?),

6, F(2s)««F(s)» ^/(z)*,

7 , /(2+ t) _ *) »- 2 F(«) ./(s)

,

8, /(z 4-0 — /(2 ~ 2/(0.F(2),

9, F(z 4-«) 4- F'« — e)= 2 F(*).F<a),

JO , F(z — O - F(a 4- O= 2/(0 /l*).

11 ,M f + +/Ctf- ^)= Ä/cf ?i -TW
==.F(.),

12 , F(f f - *) ~ F(t ? 4- 0*= 2/(t

=^/«.

13 » /(«)+/(«) = 2 ~ flX ./(f c«+ fl)

»

14 ' = 2/(tC«- ']) . + fl)»

I T , F(2) 4- F(^)= 2 F(i [8 _ «]) . F(tC? 4- fl) 1

16, F(0 - F(*)= 2/(tCz — fl)./(i[z+ fl)

17 > F(z; 4-/(fl= 2/(t [f4-»'- — '— *3)'

= 2/(i[f - zj)./(tcf+^4-2])

.

18*
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19, F(2) 4-/(2)^ 2/(i^).F(f^ _ 2;

<20 , (a) V2 ./(i ?— X)

,

22 , 1 — /Ce) 2/(tC? - e))*

26, E(4)- ^ F{z - e) . F(2 + *) ,

33*
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335

345

3>5

1812, Oct, Nov. Dett

f(z)

Fes)

- F(0

f (ej _ F(z)
= T(i[*-.]).T(*[z+ ^3}

3-7

F(2)^_/^0

38 5 (F (2) W—^2)) =
— # +z) ./(i (f — ^ — z))

^ 2F(z_0./(t(?-^_z))S
i +/C0

395

40,

41

5

42,

43 >

445

4^5

465

jCj) _ t^e)= /(s _ e) . Iz) . ^(f) ,

T(z) = F(x _ e) . . ^(«') i

T(z) _ f(0 =^.F(z + e).å(z).§{d,'

T(z) 4- T(0 r=/(2+ 0-A(2)./i(0,

T(z)— T(«) — 2) . ACz) . å(0

:

4? 5 T(z) -f i(z) == A(z)

.

= 2 4(2.3)

48



1812, Get. Nov. Dei. 269

=-2T(2s),

49, I +. t(e) = /(J ^ X.
. V2k^),

f 1 , I -f-T(0^ /(t ^ -f . Vs d(^)

,

f2,. .1*4» /(^-^ ^ ^) . ÄM,
T(.)-l-=F(i^+ .)V2A>),

. ?3 . T(t - — O = 2 «2 <).

60, .(i,+o==f=!:-^\

I ^ t(zy

Således om t{z) vore f , blefve 't(2z) ^
5

^(4«) ^ 411, <i f+ 4^) ^ del via f%al

att
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att om Kz) pöt\ev^s == f j och ^ th$

Slutelkett mä atimäfkas ^ att -^^^ =s« F(;^^)j
*^ ax

dx ax ax
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Sejkrifning Jfoer ttk nytt JUn an i en vanlig

Smrfftd med hjulfSrfdrdiga dref och hjul till

Ur med Jiere behofi

- Äf

GABR. COLLIN,

Länge har jag umgåtts med den tatikan^ att

tänder på hjul och dref till Urverk jämte an«

dra behof j med lika lätthet, om icke lättare ,

ikuile i Svarfflol, fom drifves af hjul, medeKI
Lättrings-Trisfor , kunna anbringas med ftörre

noggranhet, än fom fker genom det vanliga fat*

tet med fl^ärtyg och uppå fmå dref till Fickur^

med dragverk. För korrt tid fedan gjorde be-

hofvet af dylika dref och hjul , vid förfärdigan-

det af eh Micrometer, iaken af få belkaffad

nödvändighet, att några förfök i den vägen må-
lie anfiällas. Till Kongl. Vetenlkaps Academi*
ens gunftbenägna granfkning ^år jag äran under-
Hälla Refui täterna af desfa förfök, med ödmju-
kare anhållan, i den händelfe de b^pröfvas kun-
na bidraga till någon nytta i det allmänna, KongU
Academien täcktes låta Be&rifningen deröfver
få ett rum i fina handlingar,

Hufvudfakligafte medlet härvid beftår der^
uti att kunna få en god Lättringstrisfa. Tiii
den ändan fvarfvade jag en ftåkrisfa af 0,70

K, V. Mundi, IF i^ari, U ' De«
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Decimal tums diameter och 0,15' tums tjocklek
och Ikar den uti en urmaknre Skärmachine med
en på kanterna fom en fil huggen Skärtrisfa af
den vinkel, fom r, (fig. l) viCarjOchgaf
den ^6 flycken tä der, hviikas ftorlek och af-

itård fiiiSemellan närmaft öfvtrensftämde med
mi^t änciamål. Fig. 2 vifar defs utfeende fedan
den blef fkuren och härdad.

Att desfe Trisfor, h vilka man förfärdigar

och begagnar, måfte monterasmed fina behöri-

ga Gafflar , behöfver knapt nämnas och ännu
mindre belkrifvas, -emedan dylika Gafflar äro

mycket vanliga och|allmännt kända.

Men ehuru god och pålitlig Skärmachine
man än äger, blifva dock tänderna därigenom
icke få jämt Ikurna att icke någon liten olik*

ket deremellan röjer fig. Det är derföre nö-
digt att med denna fåledes erhåilne trisfan uti

fvarfllolen förfärdiga en ny.

Att ärnå den måfte jag underföka afftåndet

mellan hvarje tands fpits af den fkurna trisfan

,

och fant att det var O3O39 Dec. tum. På den
tillämnade trisfan ville jag att tändernas antal

Ikuile utgöra ett Primtal och valde dertill 47,
Primtalen väljas få mycket häldre , fom derige-

nom händer att ett ftörre antal Revolutioner må-
fte förbigå, innan famma tänder uppå trisfan

hinna återkomma i de tänder , hvaritrån de ut-

gått , uppå drefvet eller hjulet , fom Ikall för-

färdigas. Diametern för 47 tänder befans efter

t. -1 •
. , 47 X ^9 X 1000 ^ ^

beräkning, neml. — s= o^f83 iwm%
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Detta träffade ockfå in, få att trisfan fig. 3» er«

hölls 5 bvarå federmera fördjlipningarna mellan
tänderna något litet med en fil nedfänktes, få

att utfeendet af dem blef 5 fåfom i Figuren,

Med denna trisfa äro tänderne anlagde på
Mäsfingshjulet fig. 4 af 64 tänder 5 och vifa fig

fådane dé blifvit under fvarfningen , utom den
delen af Peripherien c, hvaruppå fördjup*

ningarna med en fåg äro nedfänkta. Figur ^
vifar 4 ft. dref^ N:o 2, 3, 4. af famma utf: ^n-

de 5 fom de efter fvarfningen erhållits^ men N:o
I fördjupad med en fil. Siftnämnde hjul tilli-

ka med 10 ft. dref af färfkildt antal tänder, lå-

fom 12, 11^ 10, 8j 7) 6 och medfölja, hvar-

af 6 ft. äro af ftål, 3 ft. på hvar fin färfkildta

Ipindel, och 4 ft. färikildt hvar för fig af Mäs-
fing: alla gjorda efter nyfsberörde trisfa fig, 3.

Derföre när Peripheriens förhållande till

diametern af en Cirkel är kändt att vara nära,
fåfom 3141 till 1000, och Chordan för hvar och
en Cirkelbåge af halfva Peripherien har ett be»
ilämdt förhållande till Cirkelns Radius är ^et
i följe deraf icke fvårt att förlkaffa fig dylika
Lättringstrisfor af tänder till hvad ftoriek man
behagar. Jag förmodar att högft | dusfin föc

Urmakeriet dels' af fick - och dels af Vägg-Uc
är tillräckligt, och utom desfa behöfs blott en
fäker fots fcala med transverfaler till .^^^ dels

tum, en Krumcirkel, och en Svarfftol med
hjul. Om man till exempel behöfver hjul hviK
kas tänder böra vara 0,04 tum tjocka eller hvar

Qch en med fitt mellanrum ikaU utgöra o,oi
U 2 tum®



tum, få nuiltiplicerar man den gifna längden

0^08 tum iried antalet at" tänder , fom fökes och
pa en Urmakare machine vanligafl kunna Ikä-

ras , fom till ex. 30, blifver producten deraf

240. Detta tal nuiltipliceras åter med ^looo
(Diameterns fö^^hållande till Peripherien), hvar-

af upkoramer 240000, fom federmera divideras

med 3141 { Peripheriens förbållanae till dia-

meternj, hvadan facit blifver 0^764 tum » den
fökte diameterns längd, för den tillärnade tris-

fan: eller fom är det famma 3 141 : 1000:: 30

X

O3O8 tum == 240: 0,764 tum (den fökta diame-

Med^ denna trisfa fvarfvad, fkuren och här«

dad förfar man på famma fätt , fom förut är

anmärkt, för att få en bättre och fäkrare , fe-

dan man likväl förut underfökt, hvad afllånd

tänderna fins emellan hafva på det att man der»

efter må kiinna utftaka diametern» längd för det

antal täiiderj man vill gifva den bättre och

fäkrare»

Tändernas afftånd finsemellan erhålles på
följande fatt: uppå en Plan Mäslings eller Me«
taliikifya utbreder man ett Ark papper och up-

på det famma lägges en Lineal. Sedan rullar

man Lättringstrisfan tätt utåt Linealens kant få

långt, att man får till det minfta loorde eller

1^0 puncter fynbart märkta i papperet, hvaref-

ter, fedan hvar tionde punctblifvit tecknad få-

fom uti Fig, 6% man affätter längden emellan

tern), hvadan formeln blifver

0,764-

30X0,08X1000

3 141

Zero
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v

v Zero och den hundrade puncten på fotfcalan ^

nibm då befinnes , likfom på figuren 6? vara 3,9
tum, hvadan ock fainma tal eller 3,9 dividerat

itied 100 gifver 0,039 tum, fom är affiåndet

mellan fpetfarna af hvarje tand. Kunde man
antaga att nyfsomtalte trisfa efter fkärningen

och härdningen vore till diametern oförändrad,

få fKulle och längden mellan Zera och 100 biif-

va 8 tum} men antagom att den blifvit 7,9g
7«Q8

tum, få är afflåndet mellan hvarje tand =»——• =^
\ ^ 100

,

0,0798 tum; hvadan äfven, om man vill gif-

va den rätta Lättringstrisfan 37 tänder, få blif-

, r j- , 37X0,0798X1000
ver dels diameter — —-— —— s= 0*04

3 141
.

ium. Härvid iackttages likväl , att om tändernas

antal är mindre än 30, kan msn icke begagna
iig af beräkningen efter Cirkel-Peripheriens för»

hållande till Diametern; emedan diametern af

den tillärnade trisfan i dylikt, fall Ikulle till

någon mon blifva för liten; utan man måfte fö >

ka Chordans längd för den Cirkel-bogen , fom
utgör längden för hvarje tands ftoriek med deffs

melianium och dere ter bellämnia denfamma
men fom detta fordrar en vidlyftigare räkning

än att den af hvar och en i haft kan verkftäilaSj

är jo Ijande Tabeil bifogad.

I
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H 1

ändernas

Antal. Diametern.
ändernas

Antal. Diametern.

—- 1^701^016.
i

'— <.7CR772A.

6 —- 2*0000000.
i

6»07CC372.

7
i

8 2,6131260.
i

6ik7O0COR2.

9 - 2%Q2^^0i.A.
i

7.0266770.

10 ^52^60680.
i

— 7*^A^Q4.6o.

II
i
^4 — 756612982»

12 —~ ^^86^70^2.
i

— 7*Q7R72QS.

13 — 4,l785'8i6.
i

— 8?296236o.

14 — 4,4939618. — 856137904-
IV — 458097348. i 28 — 859314080.
16 — ^512^8302.

i
^9 ~ 9,2490742.

17 — ,442 1 944. i 30 — 93T667726.

Vid bruket af denna Tabell, uppfökas tän-*

^ernas antal, fom behöfves och icke öfvt rikri-

der 30, i Tabellen: låt det till ex. vara 19, gent
emot 19 i Columnen för Diametern befinnes

decimaltalet 6,075' ^'372. Med detta tal multipli-

cerar man tandens och defs mellanrums ftorlek

fom är till exempel 0,08 um , få blifver

O5O8 X 6j075' ^372 =«= 0^486 tum den fökte Dia-
metern.

Hvad här ar anfördt angående beräkningen'

för Diametern af Trisfan, gäller ock i affeende

på Diametern för ett gifvet antal tänder på
hvart och ett hjul ocb Dref^ fom man vill för-

färdiga. Om man tili ex« behöfver ett hjul af 60
tän-
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tänder, hvUkas ftorlek Ikall vara 0,079g tum^

fa bhrver dels diameter= =«
' 3141

l)<)24 tum, och om ett dref behöfves af 9 läng-

der, lika ftora med hjulets, är defs diameter

05798X 2,9238044— 0,233 tum o, f. vidare.

Att man för hvarje förändring af tändernas

flo^^lek eller for hvar färlkild trisfa , måfte på
ofvannämnde fätt föka famma ftorlek och der-

efter beräkna diametern för hvart och ett hjul

eller dref med det gifna antal tänder , fom mart

vid hvarje tillfälle är i behof af, föijer af fig

fjelf.

Nyttan af ofvanflående bt^handlingsfätt tor-

de lättaft vifa fig då man befinnar att Ikärtyg

för hjul och dref äro koftfamme, mycken nöt-

ning underkaftade och de dervid anbragte del«

ningsfkifvor fom oftaft allt för illa delade. Al-
deles ofullkomlige äro de i det af^feendet, att

de äro infkränkta innom ett vift antal täoder,
få att om någon vid tillfälle vore i behof a£

hjul , fom nödvändigt måflej hafva 83 tänder

,

vågar jag näftan tvifla om möjligheten att me-«

delft vanliga Skarmachiner kunna erhålla det»

, I detta fall är man genom ofvanbevörde tillverk-

ningsfätt aldeles oberoende. Härtill kommet
ock att Skärmachiner , om de än äro acurata

och i öfrigt fullkomliga , icke kunna åftadkom-

jna tänder till annan figur än ofvantill inemot
fyrkantiga. Figuren måfte federmera ånbririgas

för hand, hvarigenom den fällan eller alldrig

blir annorlunda än på höft. Genom ofvanilå-

^ U 4
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ende behandHng blitver ieke allenaft delnjngesps

accnrat utan fjelfva fi'.!uren fådan, fom natur&a

fjelf fordrar den, och fom för ett hjul och dre

fom Ckall gå väl, titan Nötningar och andra

kynnen, är få högft nädig. Tändernas berörings-

pUDCter behöfva här endaii poleras och om föX'*

djupningarna mellan denn , hvilka måfte ned*
fänk;^S for hand> ej ikiille bli få aldeles accu*

rata
, betyder defe for något urs gång få myc-

ket mindre , fom de i det jiärmafte kanna an^

fes för onödiga.

_ Önfkeiigt vore likväl om aågo^n meå lyck-

ligare fnille och bättre tid behagade göra för^

fök i afft^ende på tändernas vederbörliga Figur|,

få 4orde itridigheter derom ibland Theoretici ^

lätteUgen häfvas — Hr, Camus^s och Emerssons
Theorier äro olika ~ om några nyare vidrördt
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Prqfesforen i Åbo ^0HA\}1 HINKIC LIND^
* OyiSTS Biögrapbk

Ar 174; Sept. föddes han, i Nyftad, der

fians föräldrar , ett godt fall icke för färdeles

fjpnögetihet kändt 5 Borgare-folk voro boendeo

,
Sedan han genom privat undervisnfJig in*

hämtadt grunderna till fme kunfkaper, blef bara

Student i Åbo, 17^8.

I följe af fin fvaga hälfa föranleddes ha§i

att välja Medicinen fåfom fitt Lärdomsyrke, Men
då han för den Philofophifka examen, fom af

blifvände Medici erfordras j afhörde Math, Pro*'

fesforep Wallenii ypperliga föreläsningar, vann
denna Vetenfkap, för hvilken han ägde fnilie

och fallenhet 5 få mycket hanis tycke , att ha»
fnart gjorde Mathematiken till fitt hufviidftu»

lum. Af briftande tillgångar nödgades han
dock dela fina fiunder till enlkild handledning
af andra^ förfl;, utom Academien, men fattes fé-.

dan genom famma utväg i ftåndy att få viftas i

Åbo, och der betjena fig af Academiens Bok*
förråd.

Är 1768 utgaf han under Prof., Wallenxi
txasfidium fin föriia disputation dö Integratiom

IJ f EIh^
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Ftuxionum forma (Sin, z)rn
, (Co/, z)» Jz; ett be-

vis att han icke vat nybegynnare i Vetenlka-

pen.

Efter ytterligare aflagcle Lärdomsprof *), pro-

n^overades han 1769 om Sommaren till Magifter^

då han , utmärkt för fine grundeJiga infigter 3

fåfom Primus befvarade Magift r frågan, och det

följande året till offentelig granikning företed-

de fitt vackra Academilka aibete: De motu prO"

jectilium in aére,

ijjl kallades han af Fältmarfk: Gfefve
Ehrensvärd till Sveaborg 5 hvarqfl: han under
vintermånaderne höll föreläsningar i Aftroriomien

för Officrrarne af Armeens flotta , och blef fe-

dan famma år Mathem Docens vid Åbo Aca»
demie, famt om höften derpå förordnad, att un-

der Prof. Wallenii fjukdom föreftå hansfyslla,

hvarmed han fortfor, icke allenafl till den be-

römde Lärarens timade frånfäiie i Dec. I774 5

utan äfveu efteråt under den tid, då nya Math.
Prof. A.

J.
Lexell erhållit tillftånd att få up-

pehålla fig vid Vet* Acad. i S:t Pettersburg, och
erhöll derjemte fäte och ftämma i Confiftorio»

1778 blef han utnämd till Ord^ Phil. Adjunct
och 1779 i Nåder till Extr. Ord PhiL Profesfor,

famt foKr flögs efter Prof. Lexells qvarblifvan-

de på nämnde ftälle, andra gången till den af

Lex£.ll i ^ år innehafde, men af Lindqvist
btiiridde fysfla, att den famma erhålla ^ och
hviiket Konungen nu täktes bevilja»

Med
famt en Grad. disfert. fistens Vnlgam ^vaedam
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Med lika flit och fkicklighet gjorde han fin

tjenft oafbrutit. Hans föreläsningar vitnade om
ftor kännedom i den VeteiJkap han företrädes-

vis odlat, hvars franifteg han fölgde och fökte

genom egne arbeten att dertUl bidraga 3 och

medelft råd och upiysningär upmuotra fine åhö-

rare till lika bemöaanden. Skarplinnig och be-

gåfvad med en ypperlig omdömes kraft och ett

ljuft begrep, iös enade han dermed en god och

fund imak, hvilket alt, jj^ite nit och oförtriiten-

het icke fällan ådagalades vid de förrättningar

,

fom hans embete fordrade att utiöra. Emed-
lertid afhöil honom hans modefti och fogliga

caracter från begäre att lyfa , och det var

fåledes icke ofta, fom han, utan att pligt och
vänner yrkade det, förmåddes att göra fina tan?

kar och anmärkningar allmänt bekanta.

Sedan lySs" räknade K. V Academien Prof»

Lindqvist bland fine Ledamöter Handlingar-
ne äro af honom riktade med flere Äftronomi-

fke obfervationer *) Afven bevara deUpfalilka
Acterne ett fnillefofter af honom.

Han var liten till vexten med fvag kröps»
bygnad och kinkig helfaj men bibehöll lig lik-

väl genom' diet och lungt (inne ända till fifta

lefnadsåret. Nu infann fig Andtäppa, bvilken
väl i förftone genom medel lindrades^ men flu-

teL

) K. V. Acad. Handi. 1787 p. 57. if6. ocb i^U
p. 59. 159»
MethoduB ex observ. stellajnm a Luna occul-

tationibas inveniendi diff. meridiaoioirim et loca
Lun« vejca, VoL I. p, aaf*
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tel. blef hyen gulblek och lidelferna fyntes till-

"taga. Den 14 Mars lygg går han om aftonen
tilJ hvila, och få ögonblick fedan han tiliflutit

ögonen , drar han några tunga andetag och in»

fomnår helt ftilia för akid utan att kunna åter-

kallas tiii lifvet, ailmäiit £||rjd och faknad»

Vid den federnn.era anllälde obductionen
funnos Cartilagines Coftarum fö'benade, i fyn-

nerhet på högra fidaJ^ hjertats Valvuise^ mitra-

les ovanligt hårda näftan fom tendines iiiurcuio*

rum pedis hos foglar j äfven valvulas femiluna»

res aortse voro osMerade. Af få mycken för-

ber ing Ikulle man flutat till högre ålder än den
Prof. Lindqvist upnådde^ fom var ^4 år.

Han var 2 gånger gift. Förft med ChRi^-

STINA Fr. La ihiänder, d<Äer af då varande

Th. Doct. o. Prof. famt Proflen m. tn. öfver

Närpis P^ftorat J. Laihiander ^ och fedan med
Gustava Irytz, dotter af Domproften S. Prytz
i Abo. Med torra giftet ägde han en fon och

3 döttrar, men af hvilka endaft tvenne af de
lidftnämde efter honom lefva.

Under Prof. Lindqvists praefidlum äro föl*

jande disputationer utgifne;

I. De Motu Projectilium in aére. Aho£r 1770.

is. MethÖdus integrandi ^qvationes nonnullafr

diffeientiales terfii ordinis. 1774*

3, De iiiflcxionibus laminarum elafticarum P. !•

1777*
4 De
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4. De invenienda Elevatione Poli, ope filorum

verticaiium. 178I.

^. Specimina qvaedam Metlipdi Tangentium in-

verfae, 1782.

6. Methodus inveniendi Tempus verum , éx ob«

fervatis séqvaiibus diverfarum Öellarum

altitudinibus. I785'»

7, De qvadratura Parabolas. 1785".

g. De invenienda Sectione Conica, circa ftacum

datum, per tria puncjta tranfeunce, 1786-

9, Dé paraliaxi annua phnetarum primariorum
ac Cometarum. 1786»

10. De obfervationibus barometricis^ ope Ther*
mometri corrigendis. 1788-

II Obfervationes qvaedam circa reductionem an^

gulorum ad horizontem. 1786.

12. Theoria linearum parallelarum. 1789.

13. De interpolatione pro itiveniendo locQ Lu«
1126 ex Ephemeridibus. 1789.

14. De invenienda Lunae diametro €X, data ejus

paraliaxi. 1789-

If« De Methodo inveniendi Latitudinem loci ex
obfervatis duabus foiis vel ftellas cujus-i

dam altitudinibus. P, L II. 1789^

j6. De Computando effectu aberrationis Lumi«
nis in Eciipfibus, 1792,

17. D%
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17, De Loxodromiis in iuperficie Ellipfoidica*

1792.

18 De invenienda Longitudine Loci ex obfer-

vata diftantia Lunae a ftella qvadaui, P, I

Ih 1793-— I79V-

19. De Sectionibus Ellipfoidicis. I794#

20. De computando effectu convexitatis fuperfi*

ciei m arte libeilandi , pofita figura Teh
luris cllipfoidica. I795'»

21. De Meehodo ex. Metifuratis duobus arcu«

bus Eiiipfeos, axis ejus inveniendi. I79f.

22. De invenienda parallaxi altitudinis, ex da«

tis paiailfiXi fyderis horizontaii, et vera
ejus a Zenith diftantia. ijgö,

23» Examen methodi aeqvatlones Algebraicas in="

veniendi a Cel. Bendavid nuper propofi»

tae. 1796.

24. De corrigendis erroribus Inftrumenti Culini<»

natorii, 1797*

v
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Bergsbauptman ANDERS POLHEIMERS
Bwgraphie.

Han föddes d. gi Aug. 1746 g:l. fl. på Stjern-

funds bruk i Husby Sockn och Dalarne. Fa-

dren Anders Polhammar , bördig från Gottland

och Tylka förfäder, (af hvilka ftamfadren, om-
kring år 1620 5 flycktat ur Ungern för religio-

,

nen Ikuld^) kallades, ännu ung, från födeife-

bygden af Farbrodren, Commerce Rådet Polhem,
tiil biträde vid Sjernfunds Bruksröreife, der han
fcdermera, fåfom Arrendator af den Polhemfka
andelen , ingick i gifte med Anna Cath,
WiéNS, dotter af Commisf. WléNS, frukten hvar-

af blef 10 barn, och ibland desfa Anders Pol-
HEiMER den andra i ordningen.

I Hedemora ftads Schola erhöll han den tidi-

gare undervisningen, och fedafi enlkildt, tills

han år 175*6 afrefte till Upfala Univerfitét, vid
hvilken tid han uptog det gamla Siägtnamnefc

Polheimer.

Med förkofrade kunfkaper blef han g år

fen^fe antagen till Aufcultant i Kongk Bergs*
Collegio , men afrefte genaft till Fahlun , der
han de följande 4 åren under ledandet af Mark«
fcheidern (aExsLBR läcde grufmätning <n« Här

föro
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föreftod han |iu äfven ett af Stigerierne i Stora
kopparbergs grufva, och förorrlnades I768 till

c^^tiaordinarius vid Markfcheideriet ; året etter

till UnderMarkfcheider, och feck 1770 Fullniagt

på Markfcheider tjenften. Styresman vid Åtvi*
da Bergs kopparverk 177^ — 76, iipdref haa
betydligt defs tillverknings och då han efteråt

till 1779 viftades i Fahlun , inrättades der af

honom ett Vitriolverk efter en ny mefhod, och
hvarigenom grufvattnen kunde till godo göras,

Från^ 1780 — SV fortfatte han Marktcheidep-för«

rättningarne i Bergslagen 9 och författade 1786— 87 Skölchartor öfver alla Gruivörne vid Sto»

^ra kopparberget Under det fidfta året mottog
han äfven ftyrelfen öfver de i Skåne befintelige

Stenkols verken. Ofta förnyade jordhorrnit^gar

anftäldes för att utfinna haitigare Stenkolslager

ån de vid Boferup 5 fåfom vid 'V^allåckra, Gör*
arpj^Helfingborgj, GJadfax, Höganäs, Ingelftad

och Hulta; och det var genom desfe bemödan«
den fom det nu i gång varande Stenkolsverket

vid Höganäs 1793. uptäcktes*

Vid återkomften~ till hufvudftaden 179I5 an«»

befaltes han af Konungen att gifva plan till en
Vattenledning vid K. Luflflottet Haga, för Ca*

fernerne och Parken, famt att vrrkftäUa den^

snedelft fprängning af ett fchacht, för enCanals
anläggande vid Haga Sjön, hvarifrån vattnet

med väderkonft Ikulle upfordras, men desfe re*

dan till en del utförde arbeten, blefvo hvilan*

de genom Konungens beklageliga frånfälle.

För att ini4erföka Hafsvattnets fälta i Bo^
ljuslänlka fkärgårdeng företogs en refa derflädes^
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179^5 hvarvid -coticentrations förfök gjordes ge-

jiom infrySning, och kort derefter beföktes Wai-
lö Saltverk och Kongsbergs Silfver^rufvor i

Nonige. .

År 17965 under hvllket han hugnades med
fullmagt fåfom Bergshauptman, förrättade han

på Troilhätte Direction&iis anmodun, jordborr-

ningar i WeflergÖthiand för att uptacka Sten-

kol, hvarvid dock endaft något koliu träffades.

Vid desfe lörlök^ begagnade han fin upfinning

af en jordborrs-pump eller uphäuUnings Machin.*)

Anledningar till Bergfalt och Saltbrunnar i We-
ftergöthland biefvo ock detta år underfökte» '^*}

17^8 anträdde Herr Polheimer en utrikes

refä- till bergverken i Böhmen, Sachfen och
Hesfen^ der /någre ' Saltverk noga betracktades,

T799 ^ igol anlade han, på Hans Exc. Hr
Qrefve Ruuths bekoflnad^ \ Helfingborg ett ]ern-

gjuteri fanvE fabriker för diglar och Saltghse*
tade Lisrkärl^ hviika arbeten drefvos med Sven-
ika Stenkol, och de eidfafta Lerorne i Landet
fundne» ,

Till economiens förbättrande vid Grufvor-
fie och Smältverken J Jemtland vid Guftafsbergt
Kopparverk, uppehöll han fig der X8ö2 ISof]^
och deltogs fåfom på iiög befallning committe-
rad, i en mödofam refa genom Piteå Lapp?^ark*

K. V. Acad. Handl. 1803. f. 311. tab, YL i

**) K, V, Acad. HaudL jg©4. L 45. \
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ej mindre i affeende på Landets upodling , ätt

iör återiiptagandet af Nasfa filfvergrufva, om
hviiken expedition economilke annalerne in-

tygar^*)

ISc8 tillbragte han vid Gränjebergs gruf-
vOTg men företog 1809, på Regeringens betali*-

i-.ii:g c-i^ rty reia tiil Weltergöthland, till utrönan-
de, huruvida någre fördelaktiga Saltverk afSalt-
käilorne i orten ikulie kunna anläggas, men
hviiken förrättning blef tills vidare upll:juten^

fedan Rikfens Ständer yrkat och beflutit granflc-

liing af Salbergs Silfvergrufvor^ hvarföre han
ockfå ditrefle 1810, och under en del af det
följande året d-er villades.

Anda till Juli månad njöt Hr. Polheimer
en god hälfa. Men nu började en fvår tryck-

ning öfver bröflet infinna fig.' Vid tilltagandet

af kräiiiporne^ foni härrörde af en böld innom
berörde flälle, befökte han fine -anhörige vid
Föris i V. Fernbo , hvareft han efter briftandet

af bölden och blott 10 timmars fängliggande ,

upbörde att lefva , den 2 September nära 65
år gammal.

Det må anfes fom en verklig förlufl^ att

Hr, PoLHEiMERs trägaa göromål icke niedgåfvo^

stt fKrifteligen meddela de många famlade Rön
on^ jordens formation 5 i fynnerhet livad Sten-

kolen och fiodlägrige trakter vidkomma. Han
hade ernedlertid genom en förbättrad conftru-

ction af Lycktor på fyrbåkar längefedan vifat.

År iloi i Maj. Jun. o. Jäl, häften.
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huru Svenfka flenkol kwnna begagnas^ ocli med
mindre kolmängd ftörre ock ftarkare lågeld vin-

xias ^ och fom ftormvädren ej kunde kulikafta. *>

Medelft förfök att nyttja granulerad Koppar
Vid Mesfingsverken , utrönte han en derigenom
vunnen betydlig befpaiing.

Detta alt , och en myckenhet efterlemnade

ritningar i rnechaniken , äfven fom i andre Ve^
tenlkaps grenkr 5 vittnar om hans i lilstiden fort-

fatta bemödanden att verka.

Denne K. V. Acadernien valde honom en-

Iijilligt till Defs Ledamot 179^ d. 18 Febr. äfven
fom hari förut varit det af Patriotifke och Phy»
liographifke Sälikaperne 3 Sociietät der Bergbau-
l^unde m. fl. Han hade derjemte icke fällan

,

utrikes ifrån, hedrande tjenftanlpud, fåiora tiU

Spanika Bergverken i S. America, till dem 1

Vergara, Danmark, m. m. raen kärleken till fä-

derneslandet var likväl mägtigare än de tili*

budpe fördeiarne.

Genom gifte förenad med fin Couftn A.
POLHEiMER, har han efterlemnat denna maka
med 2 föner och en dotter 5 _ hvilkas faknad
af honom K. Aeademien med dem rättvift delar.

*) Ny inrättning af Fyrbåkar^ K, A. Handlin*^
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Bergs 'Mechankf OLOV AKERRéNS
Biographi&.

fjan Var född i Veflra Vingåker i Sörlerman*

iand I7<j'46 Son af föga bemedlade, faftän ido-

ge BondcfÖ! äldrafj faknade han de förft^ 12 årea
gynnande tillfäilen att utveckla de naturligen

goda arjlag han verkeligen ägde, ocH han feulle

kan hända för altid 'halva fäftat lig vid fädnens

torfva, om icke en vördad och uplyft. Välgöra-
re^ Gief Frejdrtc Bondé^ ÖFvertygad om Yng-
lingens ovanliga fattningsgåiva^ låtit honom od-

la den föfft i Strengnäs, och ledan i Åbo och
tJpfalä fortfätta Stiidierne. Det il<Ledde och med
den fiäiiJgång, att barn I776 afladé fitt förfta

AcademifKa Läroprof genom eti disputation i ett

Phyiifkt ämne och 1782 en fednare 1 Aftror

3iomien '^"•'}
5 h vilket ftrax efter fkankte' honom

Lagerkran fen , och denna berättigade honom att

1784 fjelf pr^ftdera för en Mathematifk afhand-,

fog. t)

'

Med goda infigter begåfvad^ lemnade han

nu Univeriitetet och blef K* BergsCollegium till-

hö-

*) cle PcllucHiiate corporuin fpecificä, Praefid. A.

*) Historiola qyinqiie infigniani in Astronomia Re-
volutionum. Vraes, D. Melanderhjelm, Upsala,

f) De Lege Kepleriana comparandi distantias Plane-

tarum xiiediae aSole. Resp. Sett£rlukp. Upaala^
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hörig 5 och fnart vittnade iet arbete han ytojaf

1786 om Wattenverks - byggnader om hans yp-
perlfga faUenhet för Mechaniika yrken. Detta
ådrog honom BruRs-Societetens Upmärkfamhet
och Hr. ÅKERRéN blef 1789 — 1796 Societetens

Stipendiat. Händelferne bofatte honom derpä
vid Wedevåg 5 hvarefl inrättningarne i Jern ocb
Stålförädlingen varit i 7 år foremål för hans o-

egennyttiga omforger och arbetsflit, och vun^
no under" håns flyrelfe^n 4 dubbel afksftning $

ehuru ödet vägrade honom att fjelf der^f njut^

den fördel han föitjente.

Ett nytt prof af välvilja erfor han 18O2 af

den Societet fom förut gynnat honoiii, och nu
åter genom tillegnandet af ett Meehaniil^t Sti*

pendium, fom någon tid efter ökades till 30a
R:dr Brco, hvilka gjorde?? igQS till lifstidspen-»

iion. Sr«fom ett ytterligare vederm4le af agkt*

ning och förtroende, kröntes denna ynneil: igrr
genpm en gåfva af JernContoirets ftora Medalj
i guld* ingen var deraf förtjentare än Herr
AKERRéN, åt hviiken få många Mechaniika för-

rättningar blifvit anförtrodde, Endaft fcdan 1794
hafva undet hans infeende uprunnit 49 St?^,ig-*

jernshamrar med S3 Härdar, 51 Knipp «p och Spik-'^

hammarverk, 7 Plåthamrar utom Valsverk, Blä-«

fterverk, Grufkonfter, Trölkverk, Sågverk
Gch 89 parQyarnar, Vattenupfordrjngar, Canal

I och Slufeverk, Bokare, och Krofsmachiner, jöm-
te alt det betydliga i Inrättningarne vid We«

I

devå^, Nyköping, Rörftraad, Gripsholm och

I

Tyreiiö, hvaruti han deltagit^ att icke förtiga

4äe underfökningar^ hvilka, på högfta befallning
" I V 3 blif-
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blifvlt i§03 af Hr. Åkerrcn verkftälde vid Norr-
Ika gränfen i affeende på Timmerhandeln, vid
D?ilkav Isberget oeh ftere ftällen till lUforlkan-

de a t Vattendragen och deras begagnande til!

allmän Brdel, /

Så rom Författare vifade han icke mindre
lin pa^r-otilka åhåga att gagna. Blåsverkens hi-»

Jlorta t yckt igo^ och en befkrijning om Lerhus-*

hyggnader^ fom utkom ISIT? hafva intygat det.

Öi:ikaiiSväTdi: är^ att de famlingar om Konftbygg-
nad 5 i-u m. fom efter Hr, ÅKERRéN finnas qvar-

lemnade^ ej må för aitid blifva förlorade* ^)

Rongl. Vetenfkaps Academien tillegnade

iig Hr, ÅKERReN fåfom Medlem redan 1792?
och Hon faknade alldrig hans varma deltagan-

de i Hennes ärender. Afven Hennes handlin-

gar lemna ojafaktiga bevis f) af den inugtsfulla

verkfamhet hvliken Hr. ÄKERRéN i 26 år åda-

galade, och hvaraf uphörandet genom hans i

följe af bruften mjelte den 9 Maj 1812 timade,

baftiga frånfälie, må billigt anfes fåfom en l^n-

ge kännbar förluft för det allmänna.

Tvenne afhandlingar, den ena om Skjutgevär ocb
den andra onT Jordbruk äro ock nyl, utgifne.

t) Ee/krifning på ett Tegelverk ^^för Vattendrift

K. A. HandL 1805 f. 177.

Grufvekonst till Yattenpumpning för dragare. 1806
f. 38 1.

Tackjerns Hammarställnlng. 1807 f. 49»

En ny lort Slusfar, xipgjord ©ch verkstäld aren 1804
^ 1807 vid Kinda Kanalverk i Östergötiiland. fe

Handl. 181 1 f. 86 — följ.
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Prefidenten i Kongl KammarRatten^ Öfoer-Ami-

ralen m. m. Grefve G. LAGERB3^ELKES
Biogra^hle. .

öddes i Carlscrona 1745- d. 22 Maj. gl. ft. Hans

Fader var £. d. RiksRådet, R. o. C. af K. Majrts

Orden, Frih. Axel Lagerbjelke^ och Modrea

Sophia Marg. v» Psilander, dotter af Preiid. vid

Amir. Frih. G. von Psuander^

17^7 antogs han till Cadet vid den då nyL
organiferade Cadet Corpfen i Carlscrona, f dan

han förut nyttjat privat undervisning i föräldrar-

ties hus.

började hans tjenftetid, då han detta

och de följande bägge åren commenderades till

fjöfs på Cheffkeppen Götha Lejon och Prins Gu-
Itaf fåfom Lärftyrman, medelftyrman och omfi-"

der enfam Adjutant vid Flaggan. Under falnms
tid beviftade han blockaden af Svinemiinde och
bombarderingen af ftaden Collberg. Efter af-t

lagd Sjö-Officers examen, blef han 1762 tjenil-

görande Lieutenant vid Örlogsflottan ^ och feg-

lade I763 med en till medelhafvet gletide fre-

gatt. Återkt)mmen 176^, affeglade han på nytt

xned Sv. Oftindiika Skeppet Pr. Carl till Cantoö
-i China.

;i • V 4 Vid
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Vid hemkomften Götheborg 1766 gjor-

de han tjenft vid Galere^efcadern- i Stockholm
och 1770 befordrades till Capiten och Sjö-Ar-

tilleri-Lieutenant vid namde efcad^^r» Utnämdes
1772 tiil Riddare af K. SvärdsOrden, och biträd-

de 1773 vid befkickningarne i Marocco octi Algier,

1774 blef han Sjö-Artilleri och Bataillons-'

Major oeh farama år Öfverftc Licutenant, famt
tnottqg befälet, under Chefens frånvaro, vid
den då inrättade Stockholms efcadern. Seder-
mera fj el f Chef föl Ålands och Södra Finknds
roterade Båtsmains Compagnj^e m, m., förde han

1777 ChefGaleren Serapbim , med hvilken Högft-

falig K. GUSTAF III gjorde refaii till Petters-

burg.

1779 valdes han till Ledamot i ^n bered-
ning för att underföka Civil • och Militim-Stater-

nes Enke- och PupillCasfors tiliftånd. Efter ut-

redandet af dem, upg^f han en ny ptan till

den Allmänna Enke och PupillCasfa , fom i de

förras ftälle måfte antagas, och blef denna, på
calculer grundade plan och derefter författade

nya reglemente, af K. Majrt gillad och faftftäld»

1786 erhöll han Öiverfte beflällning i Ar-

meen, och föreftud från 1788 — 90 Chefsämbe-

tet vid Stockholms efcadrons ftation, med åiig**

gande att beförja alla för flottan under kriget

erforderliga behof^ dpfs förftärkning med nya

fartyg, bygde få väl i Stockholm, fom i Norr-

land och i Calmar-Län, deras klargörning och

utredning, famt det för dem nödiga manfkapets

completterande.
Här-
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Härtill komrao andre flerårige, oftafl lön-

Jpfe, beftyr, fåfom Directior^en vid Allmcänna

^.Jylagazins inrättningen och det mindre difcönt-

verket med R. G:s Sedlarne^ förvaltning af Lif»

gardets Barnhus - och kyrkobyggnads Casfor^

Ordförandet i R. Ständers tiil Riksgäldens för-

valtande förordnade Contoir famt i dertill hö-

rande Verken. 1793 Utnämdes till Contre Ami*
ral af blå Flaggan, och famma år till Vice A-
miral, famt 1794 till Commendeur af K. Svärds-

Orden 5 äfven fom kort derefter med St. Korfet

af famma Orden,

Såfom Vice Örcjferande i Stor-Amirals äm-
betet för Armens flotta, beredde och lade han
fjelf handen vid upftällandet, få väl af ett reg-

lemente för redogörelfen, fom ett förnyadt för

Sjöärenderne, Signalbref, tactik m. m.

Från 1797 deltog han fom Ledamot i K. M:ts
tillförordnade Stats-beredning i Defs vigtiga
Arbeten 3 och det var under hans infeende, få-

fom nu mera Ghef för Armeens Flotta i det
hela, famt Ordförande i den för defs ärender
fatta Commitén, fom den nya Lotsförordningen,
aldeles nya LotsTaxor, famt reglemente för
Lotsbetjeningen blefvo utarbetade,

I berednings-Commitén för K. Krigs^AcacIe-

mien på Carlberg äfven tillförordnad ordföran-
de^ författade han fjelf Reglementet, hvilket
jemte den föreflagne nya ftaten af Konungen
gillades och bekräftades/

Var
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Var fedan Ledamot icke mindre t Dlrectio-

nen öfver df':nna Inrättning än i Kongl. Allmän-
na Magazins, famt i Lagutfkottet under Riksda-
gen i Norrköping iSoo. Kallades cierpå enhäl-

ligt af fin Clafs till fuilmägtig i RiksgäldsCon"
foiret och blef 1803 Chef för förvaltningen af

Sj^ärenderne med Prefidents värdighet. I804 d. 9
Maji valdes han till Ledamot af K. Vetenfkaps
Academien och defs Mathematilka Cläfs, och
till Ordförande under fednare hälften af det föl-

jande året 5 hvarpå
,
detta praefidium nediades

I806 d. 19 Febr. med ett Tal öfuer AnnuitetS"

Läran^ åtfölgt af. en Afhandling fåfom bilaga 5

kallad t Jörfök till Annnitets Lärans tlementarifRaJfö»
rejlällande^ med bifogade Tabeller» *)

1808 Såfom Amiral i Rikets Flottor och

1809 Öfver-Ämiral kallades han i nåder till Le-
damot förft i den förra K, beredningen och fe-

dan i Konungens Confeii , ända till antagandet

af den nya Regeringsformen d. 6 Juni.

Detta år uphögdes han ockfå till Grefve*

Äridteligen, i följe af Högfta förordnande beftän-

digt fysfelfatt med granfkningar af Vexeiope-
rationerne och krigskoftnaderne för det gjorda

fälttoget^ med lörflag till utgifternes beftäiijman-

de och flottans bemannande m. m. erhöll han

181 1 på underdånig begäran transport till Pre-

fidents Embetef i Rikets Kammar-Rätt, famt nå-

digt affked från innehafde militaire beftällningar,

och penliön af K. Amiral • Krigsmans- Casfan.

'*) Till befordrande af Sjökrigs-Vetenikaperne , stif-

tade hfliv sjeif redan 177 1 det sa kallade Örlogs-
Manne - SälHkepet.



1812, Oct Nou, Det. 297

Således under hela fin lefnad Jikaverkfam,
' nitifk^ infigtsfull och utan anfpråk. på ftora för-

delar, gjorde Prefidenten Grefve Lagerbjelke
lig högft förtjent af det Allmäna , fom förlora-

de honom d. 8 Oct. 18125 fedan han upnått en
ålder af 67 år och ^ månader.

Gift 1775 med Fröken Ulr. Gust. Ehren-
HOFF5 dotter af Prefid. och Ridd. C. G. Ehren-
HOFF, fkänktes dem genom detta Äktenlkap 7
Barn^ af hvilka <; nu öfverlefvat deras Fader,

\



Utdrag af Kongl. Vet. Jcad. DagboL

FÖRTECKNING
på de Böcker m, m. fom nuder detta årets Jörlopp

.

blifuit fiänhe till Kongl, Fet. Écademien,

kr Hagstrom A. J, Förteckning på de böcker famt Inftrumente?

,

hvilka tillhöra Theatrum Änatom. och Undervisningsverket,
f^Ör Läkare i Stockholm 8:vo 181 1, .

Hr Sage b. g. Moyens de remedier aux poifons regetaur, me»
talhqnes etc. Paris 8:vo i%io.
Obferrations fur remploi de Zlnc 8:vo, Paris 1809»
Expofé des efféts de Ja Contggion nomenclative & refut. dei
paradoxes qui denaturcnt la phyfique Stvo Paris 1 8 10.

Hr Beyer. Phyficien. Aux Amateurs de phyfique, fur Tutilitc de$
Paratonnerres S:vo. Paris 1810.
En ftor målad tafla öfver ett åHceflag.

Hr Grefve Schwerin F. B. Grundlinier till Staternas hiftoria,
förfta afdeiningcn med tillhörande Cl^artor. Stockholm iSii.

Hr ScHREiBER von, Notitia coUectionis infignis Vermium intefti.
nalium Mufei Vindobonenfis.

CONS. DE l'jnterieur Batave. Flora Batava 4:0 aj — 5/
Uitgaue,

Hr MoNHEiM J. B. Analyfe des eau^ Thcrmaics de Borcetti. %i
aix de la Chapello 181 1.

Hf Weihhold c. A. Phyficalifch^ Verfuchc uber d. Majnetisnu*
8:vo Meisfen 181

1

Hr GiLBERT L. G. Disfert. -de Miftione Chemic.fimpl. & ferpet.ra-

tionibus legibus nuper detectis Sect. I. II. 410 LipfiE igil.
Hr SCHOERBIWG. Ett nytt befkattnings Syfteme lämpadt till bevilU

ning och en ny fkattläggning. 4:0 Stockholm i^iL.
Ryska Keis. Vet. Acad. Memoires de TAcad. Imper. des Sciences

de S:t Pettersburg. Tom. III. 4:0 Pettersburg 1808-
Hr SwARTZ O. Le Zodiaque expliqué, ou recherches fun rOrl^I-

ne & la fignification des conflel.lations de la Sphaere grecque
par C. G. S. 8:vo Paris 1809.
A difcovery ör forne of the principal defiderata in Nat. Hi-
ftory etc, read before the Phifad. Linn. Society 70 Jun. i8o7
by Ben]. Sm. Barton. 8:vo Philadelphia. T807.
OratloneS PanegyrLcée qvibus pietatem fuam testatjm fecit Acad.
Aboenfis 450 Abo« 18 li.

Hr "Wahlenberg g. Flota Lapponica 8:vo Berlin IS 11. dedica-

tions exempH,

Hr BrOLING G, Anteckningar under en refa i England. I och 2:dt#

delen i 2:ne band, 8:vo Stockholm 1 8 1 i -12.
WeRNERIAN Society i Edinburg. Defs Memoirer I Vol. 8:vo.

Hr Svedenstjerna Th. Transactions af the Geological Society,

I Vol. 4*.o London.
Hr Blom C. M. Scguieri & Brumaldi Bibliotheca botanica. Ope-

ra Laur. Th. Gronovii 4:0.

Le Francq van Berckheys Expofitlo Characteriftica Florum qvi

dicuntut Compofiti c. Fab. VIII 4:0,



/ Hr Rutström C. B. Hsndflcrefne bref af P. LoEFtiNG ilil Dt,
MONTIN.

Hr WiiTTiG F. Uber dié Fabrication des Burlatj der Bijchiren und
.
^ Perfer 8:vo Berlin iSii.

och diverfc egenhändiga manufcripter.

Naturalfer till K, V. Acaäemiens Mufeum 1812»

Hr Marklin G. Lacerta porofa frSn Öland.
Omkring loo Svenflca Infecter, hvaribland yEfalns fcarahaoUes,

Kr LjukGH Sv. J. Följande Foglar: Pfittacus domiceUa ©ch Port-

dicherianus ^ ALauda Capenfis^ Bucco vindis , Motacilla Trcglo'
dytes, Sturnus capcnjls , Trochilus Capenfis och Rallui Poriana,

FÖRTECKNING
pä ds Rön fom äro införde i detta qvartaU

' Handlingar.
Fag.

1. For/ok till ett rättfärdigande af de Hieoretiflt

Chemifke äfigter^ pä iivilka den Systematifka

upftällningen i förföket till enförbättrad Che"

mifh ^ nomendatur grundar fg ^ af J. Ber-
ZELIUS. Fortfättning -

,
- ^ - 223.

2. Om Trigonometrifka Functioners deduction ur

aquatiön R j ==05 af ], SvANl^ERG - - 247»

3. Beflmfning öfuer ett nytt fätt att i en van-

lig Svarffiol med hjul
^ förfärdiga dref och

hjul till Ur med jlere hehof af G, CoLLiN 27I«

Biögraphier öfver Prcf J, LJNDQFIST « 279*
Bergshauptm, FÖLHEJMER - 28

,
BergsMechan. O. ÅKERRéN ~ 290.

Ofv. Amtr. m, GrefveLAGERBJELKE 293«

Utdrag af K, F, Acad. Dagbok



FIGURER till iSi2 års Handungar

I. Q vart. Tab. I. Peziza Burcardia (Dr. Halls afhandl.)
Tab. II. Teckning hörande till Hr. Edelcrantz bö^

(krifning.

II. Qvart« Tab. III. Vingar^^af Hymenoptera (Hr. FALLéifS> af-
handJ.)

III, Qvart, Tab. VI. Hirundo Fuciphaga famt figur pl de ätlU
ge Svalbon, (Hr. Thunbergs afhandl.)

Tab. V. VI. Ritningar på en Torkmachin (Ht E*
DELCRANTZ upfinning)

Tab. VIII. Ritningar hörande till Hr COLLINS be-
fkrifning.

FÖRTECKNING
Pä AuctQrerna till de Rön, fom finnas införda i

i8i2 års Handlingar,

ACHARIUS E. AfimKrknlngaj- vid Lafflägtet Thelotrema *

,
med nogare be/lämrhande af defs arter - - - II, -jt^;

BeRZELIUS J. Förfök till en Chemifk nomenclatur - - - I. ag»
Förfök till ett rättfärtJigande af de Theoretiflc Che-
mifka åfigter på hvllka den Syfteitiatilka Upftäll-

ningen i forföket till en förbättring af den Cbemi-
fka Nomenclaturen grundar fig - - - - - III. i6Q;

\
Fortfättning hKraf - - - IV. 223.

COLLIN G. Beflcrifning ofver ett nytt fatt att i en van-
lig Svarfftol med hjul förfärdiga dref och hjul till

Ur och flere bebof - IV. 27i«;

Edelcrants a. N. Befkrifnlng på ett vändfpjäll få in-

rättadt att röken ifrån hvad ftörre eldftad fom hälft

kan, innan deil går bort i luften ledas genofn en
bpning på fidan af fkorftenen in uti färfkild rum
el. canaler , för att affätta fin värme till flere be-
hof - - - - - I. 24^
Befkrifnlng: på en oy Torkmachin för Spanmål , - II. I5;7<,

fALLeN C. Fr. Förfök till Upftällning af de i Sveri-

ge funne Hymenoptera» -
,

' ~ ^'^9*

Hall B. M. Uplysningar till Hiftorien om Lycoperdon
truncatum LiNN, - - - '- - I. I»

Hiller L. E. Befkrifning på ordfaken till en obotelig

fvårighet att'' 'kunna nedfvälja och behålla mat - W. 145*'

Odhelius J. L. Antimonielle kräkmedels ftora nytta vid
Lamheters botande, erfaren på Kongl. Ser. Ordens
Laz|iret;tet - - - - - - I, 20^

ROTHOFF E; Underfökning af cn Spatig BIS Kalkflen i

fxåa J^alfj^ a E ^ - 3 II. 1 39i



JVANBERG J. Phoronomlens Grundförmler analytifkt

deducerade „ - » » , IH, i^g.
Om Trigonometrlfka Functioncrs deductjon ur
qvationen R I = o, - IV, 2,47.

SvAP-TZ O, Svampar, laknade i Fl. Sv\L. funne i Sve-
rige och antecknade. 6:te Stycket - - - I. lO.

f Fortfättning deraf - - - - - II, 95,
.Thunberg c. P. Anmärkningar om de Svalor föm,byg-

ga geléakliga ätbara näften - - ^ III, 152.

REG ISTÉR
till 18 12 års Handlingar ofver de ämnen fom

deri förekomma*

Acldum dilutum & concentratum : fe Chemle,
Aetheroleum: fe compofita organica,

Affinitets-Läran — 68»
Ammonium - 237. '

Amylum: fe Comp. organica.

Antimoniella kräkmedels nytta - :iO,

Apiaria : fe Hymenoptera.
Arfenik: 23^7.
Afcobolus ; fe Svamparter.
Astronom K. V. Acad. antagen - 76»
Athanor, chemifternes 164,
Bembecinse : fe Hymenoptera.
Biographie öfver J. XAgerbjflke - 29 f,

J. LiNDQisT - _ 285,
A. POLHEIMER 285 i

O. AK:;ERRéN - - 290»
Boracicum - 65.
Burcardia globofa - 7.

Calx antimonxi - lig. elota 23 5^
Carbonicum - 64.
Cemonii: Hymenoptera. /
Cerium - 68.

*

Chemici Hydrat - antimonfyrans 228, Jörd - baryt - kalk antlmpfl-
fyrad 229, antimonfyrlig 235. 336. Kali, antimon-fyrligt

235, OÄTz^f- titan * tan tal 244 - antimon - 223 - bly-Zink
antimonfyrad 2 30 231. - kobolt - koppar - qvickfilver 2 3 2 «
^136^ Oxidul antimonfyrad, mangan-jern ^ 231-236. An-

,
limon hvirgul 189, Superoxida^ 54* 43' Superoxldum mu-
riaticum - 242 Suboxida, Oxida, Acida 40. Syra-Antimon,

233. Syrfät^nings grader hos antimon 187 - 193.
Chryfidides fe Hymenoptera.
Cinchonum fe Compos. organica.

Ccffibinationes aquse 49, acidocum 4$, CojmbuftibiUum éum 0««

^ . xidii 50, \



^ompojxt.a inorganlcal
^

^
organica vegetablUa : Acidum . Amylum H- J^theroWm
59. Extracåvum 55. Gluten 5J Gummi 53. Gutta 59. Llv^-

num 54. PIngveol.eum J4. Resina 59, Stypfis J8»
**

Crabronites, Cynipfariae : fe Hymenoptera.
Diplolepides Se Hymcnoptera.
Dödsfall af medlemmar 78*
Eiectrochemifk Theori , grunddragen der^Ill 166.
Electriciteternes inflytelfe 166. Electropofiti va och negativa, krop-

par 5 1 - 6 i.

Eldphenömén 240 orfaken 242. _
Eldqvarnen i StockhoHi 159.
Enkla och fammanfatta kroppar 34.
Evaniales. Se Hymfenopt.
Extractivum. Ss Compos. Organict
,FluoriCum 65.
Formi-cariae fe Hymenoptera.
Fucus Burfa I

J 6. g
Fungi gymnocarpi Perst nyz i Sverige I08.
Gadolinia 66.
Gluten, Gummi, Gutta: fe Compos. organtca.
Helotium , Helvella: fe Svamparter-
Hirundo efculenra, fiiciphag^ 15:2-155.
Kjul och daef till Ur- ^71'
Kydrai'gyretum 4y. Hydpargyrus

, corrof. alb. 72.
Hydrat - antlmonfyrans 228.
Hymenoptera , Svenlka upftälde 109 Apiariss 1 53. Bembecine 13 T.

Cemonii 13 l. Chyfidides 126 ,, Crabonites i?2. Cynipfa-
rice 124. Evaniales 122. Formicaris J57. Ichnemonldes 119.
Mellinii I 3 o. Mutillarias 136, Nomadins' l 3 i . Philantho-
res 130. Pfilotes 125. Pompllii 1 2 g. Sagarites 125. Sphe-
ginea 129^ .Tenthredines 116. Urocerats liS. Velpa-
riae T 27.

Ijnpcnderabiiia 33»
' Jord, ler - , Zirkon baryt - , kalk - , fe Chemie,

Kalkften, blå, -fpatig från Malfjö , Analys 139 « 144- Vefuvifk

.
144

,

J Kali fe chemie. Kalium 6g.
Knailguld

,
explofion deraf 242.

Lamheters botande med kräkmedel 20.
Leotria : fe fvamparter.
Ledamöter utländfke, invalde 78.
Lignum fe Compos» organica.

Liffifvampen iz.
~~ -

3 Lycoperdan truncatum I.

Läuringstrisfor att gÖra 271 , dera$ beräkning 276,
? Magnefjum, Manganlcum 6S.

Mellinii fe Hymenoptera.
' Metalla. , Metalloxider 34.

Molybdenum 257.
Morchella : . fe Svamparter.
Mutillariffi : fe Hymenoptera.
Natrium 6S.

'
~ Nomadinat: fe Hymenoptera»

Nomenclatur cbemiik 3^, rättfärdigande deraf 121..

1



Obductiöns Hlfioria 146,
Oxal-fyra 47. p:;clder - Oxidulett fe Chenais,

Penfioner och underftöd glfne 77.
Peziza Burcardia 7» /

iPhsnomén Davy's uptäckt 24^.
Phoronomiens grundfotmler 199.
Pingveoleum : fe Compos. organicSi

,

Ponderabilia 35. '

Potasfium: fe Kalium.
Qväfve 4^.
Reflections telefcop monteradt 76»
llefina: fe compofita organica»
Sagarltes fe Hymenoptera.
Salia 46 - 48. Saitfyra 6y.
Scheelium 66,
Secretariaiet vjd K. Acad. "jS^

Simplicia & Compofita 5 5. * *

Sodium fe Natrium.
Solutiones aqvof» 75.
^-Spathularia Se Svamparter*
Spheginea Se Hymenoptera.
Stibium 67.
Stipendlarius Byzantlnus 77^
Stypfis: fe Compos orgatiica.

Subftlblls Kallcus »35,
Sulfuretum 44.
Svalbon, Handelsvara i Oftindien IJJ. Svalof fom byg^a Xtbare

näften - I J t.
,

,

Svamparter y funne i Sverige I. lO. II. 96. Spathularia !0. Leot-
tia II. Helotium i 5. Helvella 12. Morchella x6. Afcobo-
lus 107. Peziza I. 17 II. 107.

Svårighet att fvälja, ©botelig I4J.
Syra: fe Chemie. Syrfättnings-grad hos Antlmon. 187- ^91.
Tantalum, Tellurlum 66 - 67.
Tenthredlneag fe Hymenoptera.

^

Thamilka Lectionen 76.
Thelotrema — , Lafflägtet nogare beftämt 79- ff,
Torkmafchin för Spanmål 157;
Trigonometrifica functioners deduction 2465

'

Tungftén 66.
ÄJroceratJB fe Hymenoptera»

,

Vefparlas fe Hymenoptera.
Vändfpjäll, beflcrifning på ett
Volframlum
lYttria» 66,





Tal? .VKl

.












