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Undersökning af ett nytt mineral,

som innehåller en förut obe-

kant jord

;

af

JAC. BERZELIUS.

Det mineral, hvars undersökning jag här ämnar
meddela, förekommer i Syeniten på Löv-ön, be-

lägen i hafvet i trakten af Brevig i Norrige, der

det uptäcktes af Pastor Esmark, en son till den
berömde mineralogiee Professoren vid universite-

tet i Gliristiania , Jens Esmark, h vilken sistnäm-

de skickade mig ett prof dera f till undersökning, för-

modande, af mineralets stora egentliga vigt, att

det torde innehålla tantal.

Mineralet är svart, utan tecken till kristal»

linisk form eller textur, och liknar i det hela

till utseendet fullkomligt Ytterby gadolinit; på
utsidan är det stundom beklädt med ett tunt,

mörkt rostfärgadt öfverdrag. Det är mycket
skört, fullt af sprickor, efter hvilkas öppnande
ytan har en matt fettglans, som likväl på allde-

les färska brottytor är glasglans: Det är tungt,

dess egentl. vigt är ^.63, Det är ej särdeles

hårdt, repas lätt af knifven , strecket är grårödt.

Mineralets pulver har blekt brunröd färg, som
blir ju ljusare, ju finare pulvret rifi^es. Upphet-
tadt för blåsrör förlorar det sin svarta färg, ger

vatten och antager i det närmaste samma färg

som genom pulveriseringen. Det låter icke smäl-
ta sig. Glödgadt i ett öppet rör ger det ytterst svaga

spår af flusspatssyra.

K. Vet, Acad. Handl. 1829, St, /. '



Med de vanliga blasiöis-flusserna förliålléi^

det sig på följande sätt: Det löses borajc tem-
ligen lätt och blir af stark tillsats oklart un-
der afsvalningj men låter icke fladdra sig oklart.

Glasets färg är sådan, som af en jernhalt plägar
uppkomma, med salpeter framkommer reaction
för mangan. Af phosphörsalti upplöses det med
lemning af kiseljord och glaset, som har svag färg

af jern, opaliserar under afsvalning. Äfven här
kan med salpeter reaction för mangan frambrin-
gas. Med kolsyradt natron sönderdelas minera-
let, utan att smälta och lemnar på kolet en gulbrun
slagg. I reductionsprof fås, om borax tillsättes,

små h vita metallkorn, som utplattas under pistil-

len. De äro bly, som häller ett spår af tenn. På pla-

tinabläck med kolsjradt natron blir massan grön.

Mineralet synes förekomma sparsamt. Pro-
fessor EsMARK har, i en sednare meddeJad un-
derrättelse, gifvit mig tillkänna att, sedan första

fyndet af detta minei al, icke någon ny qvantitet

deraf kunnat fås, emedan ställets närhet till vatten-

ytan, hindrar sprängning så länge vattnet ej är

tillfiuset.

Detta minerai innehåller en förut obekant

metallisk kropp, hvilken, i afseende till sina egen-

skaper hörer till dem, som bilda de så kallade

egentliga jordarterna, och dess oxid är en jord,

som närmast liknar zirkonjorden och som, besyn-

nerligt nog, har största delen af de egenskaper

och kännetecken, dem jag i min äldre beskrifning

af thorjorden hos denna funnit. Denna omstän-

dighet föranledde mig i början, att anse thorjor-

den för att möjligen icke, på sätt mina sednare

undersökningar syntes visa, hafva varit endast

basisk ph osphorsyrad ytterjord, utan en blanding

af denna med thorjord. Denna omständighet
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föranledde mig att, i början af denna undersök-

ning, fästa namnet thorjord vidden nya jorden;

och, ehuru jag, vid en förnyad undersökning af

hvad som ännu återstod af det mineral , i hvilket

jag trott mig finna den äldre thorjorden icke

kunde upptäcka det minsta spår af den nya, så har

jag dock trott mig med så mycket större skäl

kunna för den sistnämda behålla samma namn,
som den äldre beskrifningen till det mesta pas-

sar derpå, och detta namn en gång är i veten-

skapen infördt. Detta medförer en gifven grund

för det nya mineralets benämning, som jag kal-

lar Thorit,

1, Analys af Thoriten,

ö?. 2.oo5 gr. groft pulver inlades i en li-

ten för lampa utblåst retort, som med ett caut-

scliuksrör förenades med ett förlag, ur hvilket

möjligen utvecklad gas leddes genom ett litet rör

med chlorcalcium. Glödgnings-förlusten blef

0.1985. Af dessa voro 0.19 upptagna af förla-

get och chJorcalcium och utgjordes af vatten, som
gaf obetydliga spår af flusspatssyra. 0.008 5 var

bortgången gas.

Det så glödgade mineralet upphettades till

glödgning i en ström af vätgas, hvarvid det från

rödbrunt blef blygrå tt åt grönt och förlorade,

under utveckling af vatten, ännu o.o3 gr. Pul-

*) Det föreföll mig sannolikt att Eudialyten frän Grön-
land möjligen kunde innehålla thorjord, helst, vid

Stromeyers undersökning af Eudialyt, zirkonjordens

egenskaper ej voro så kända som nu, ocli således den
nya jorden möjligen kunnat anses för zirkonjord ; men
jag fann deri

, på sätt Stromeyer angifvit , endast zir-

konjord.
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veriseiadt gaf mineralet nu elt mörkgrått pulver,

som ganska obetydligt angreps af saltsyra.

b, 5 grammer fnit, obrändt pulver af tho-

rit öfvergötos med saltsyra, som deraf gulnade

och luktade svagt af chlor. Vid upphettning

blef chlorutvecklingen starkare och massan gela-

tinerade fullständigt. Massan intorkades i vat-

tenbad, och lemnade, efter upplösning, 0.985 gr.

kiseljord. Denna löstes sedan i kokning 1 kolsy-

radt natron, lösningen utspäddes med kokande

vatten, det klara afhälldes och återstoden koktes

än en gång med kolsyradt natron; dervid blef

i alkalit olöst fnia qvartzkorn, litet pulver af

stenen, som undgått upplösning, samt ett lätt,

grågult pulver, som kunde afslammas från de fö-

regående. Detta pulver vägde 0.0 5 gr., det tyng-

re vägde 0.018, eller tillsamman 0.07 gr., h var-

efter återstår för upplöst ren kiseljord 0.91 5 gr.

Det grågula pulvret höll mycket kiseljord i sin

sammansättning och smälte med kolsyradt natron

för blåsrör till glas. Jag har icke närmare un-

dersökt det.

b. Lösningen i vatten, som blifvit afsilad

från kiseljorden, fälldes med causlik ammoniak,

och fällningen tvättades väl med kokande vatten.

Den genomgångna ammoniakaliska vätskan blan-

dades med det afdunstade tvättvattnet, försattes

med oxalsyra och uppvärmdes lindrigt, till dess

att massan, som genast grumlades, fullkomligt

klarnat. Den fällda oxalsyrade kalken, bränd

och behandlad med kolsj^rad ammoniak, gaf en

något brunaktig kolsjaad kalk, 0.241 gi'* Den
löstes i saltsyra, lösningen försattes först med
bromvatten och sedan, i en korkad flaska, med
mycket utspädd caustik anmioniak, till dess att

syran var i ringa grad dermcd öfvcrmätlad. Ef-
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ter 24 timmar hade, ur den småningom gulnan-

de lösningen, afsalt sig manganoxid, som afskiljd

och glödgad, vägde o.oio gr. Den kolsyrade

kalkens vigt var således o.23 gr., svarande emot
0.1288 eller 2.5'j6 procent ren kalkjord.

c. Den med oxalsjaa fällda vätskan afdun-

stades till torrhet, salmiaken förjagades derifrån ge-

nom upphettning, och återstoden, utlakad med
vatten, lemnade 0.018 gr. talkjord, något smit-

tad af manganoxid , som dock ej särskilt frånskilj-

des.

d. Ur lösningen i vatten erhölls genom af-

dunstning 0.02 o 5 gr. af Handadt Ghlorkalium

och Ghlornatrium. Dessa åtskiljdes med platina-

ehlorid, på det sätt, att de hlandade salterna der-r

med intorkades och natrium-saltet utdrogs med
spiritus från kalium-saltet. På detta sätt fans

saltet innehålla 0,011 3 chlorkalium och 0,0092
clilornatrium, svarande, det förra emot 0,007
kali och det sednare emot 0.0049 natron.

e. Den i b) fällda massan mörknade under
tvättning , af deri inblandad manganoxidul. Den
upplöstes, ännu vä t j i saltsyra och filtrum uttvät-

tades fullkomligt. Genom den erhållna upplösnin-

gen leddes en ström af svafvelbunden vätgas, som
åstadkom en svart fällning. Ur denna fällning

som väl tvättades, utdrog vätesvafladt svafvel-

ammonium ett ringa spår af svafveltenn , för obe-

tydligt att kunna uppsamlas eller vägas. Fällnin-

gen Ijehandlades med salpetersyra till full oxi-

dation, hvarefter litet svafvelsyra tillsattes och
massan afröktes , vid lindrig hetta , till dess svaf-

velsyrans öfverskott afdunstat. Vatten utdrog der-

ur ett metallsalt, hvarur ammoniak fällde hvita

flockiga hofvor, o,oo5 gr. i vigt, hvilka för blås-

rör visade alla egenskaper af tennoxid och redu-
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cerades med kolsyiadt natron till livita smidiga
metallkorn. Det i vatten olösta var svafvelsjrad

Myoxid som vägde 0,062, svarande emot o,o4 el-

ler 0,8 proc. af stenens vigt bljoxid.

f. Den med svafvelbundet väte fälida vät-

skan afdunstades vid lindrig värme till torrhet,

hvarvid den mot slutet gelatinerade och lemna-
de o,o34 gr. kiseljord , efter återupplösning i vat-

ten. Lösningen fälldes med caiistikt kali, som i

öfverskott tillsattes och h varmed fällningen koka-

des. Alkalit utdrog o,oo3, som i gJödgning med
koboltsolution hlef blå utan att smälta, var såle-

des lerjord, och hvarken denna eller den alkali-

ska vätskan innehöll något spår af phosphorsyra.

g". Den med kali behandlade massan löstes

lätt i utspädd saltsyra, med lemning af mangan-
oxid, som tvättad och glödgad vägde 0,081; den
fans innehålla så obetydlig smitta af jernoxid och

thorjord, att denna kunde alldeles åsidosättas.

h. Lösningen i saltsyra neutraliserades med
caustik ammoniak och concentrerades genom af-

clunstning, hvarefter rent svafvelsyradt kali upp-
löstes deri, sä länge någon ting upplöstes. Der vid
bildades en fin pulverformig , hvit fällning, som
togs på filtrum och tvättades med en mättad upp-
lösning af svafvelsyradt kali; hvarefter fällningen

aflöstes från filtrum med kokande vatten, som upp-
tog den utan iemning. Lösningen fälld med ca-

ustikt kali gaf en hvit jord, som icke gulnade un-

der tvättning, hvaraf frånvaro af cerium utniär-

kes, och som glödgad vägde 2,8 [»y grammer och

var thorjord, lindrigt dragande åt gult, af ett spår

af manganoxid, som det icke ville lyckas att qvan-

tit^itivt afskilja, men hvars närvaro dock igenkän-

de^ med kolsyradt natron på platinabläck. Dess

qvantitet är i alla fall för ringa, att i anmärk-
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niiigsvärd grad inflyta på jordens vigt. Vid de

prof som i öfrigt med denna jord anställdes fans

den fri från all annan inblandning.

/. Den med svafvelsyradt kali fällda vätskan

fälldes med caustikt kali, fällningen tvättades väl

och behandlades sedan med kolsjrad ammoniak.
Det i kolsyrad ammoniak oupplösta vägde glödgadt

0,1905. Det löstes i saltsyra och sönderdelades

på vanligt sätt, medelst bernstenssyrad ammoni-
ak, i 0.162 gr. jernoxid och o.0285 gr. mangan-
oxid.

k. Lösningen i kolsyrad ammoniak afdunsta-

des till torrhet. Torra massan öfvergöts och di-

gererades med utspädd ättiksyra, som deraf fär- #

gade sig gul och med caustik ammoniak gaf en skönt

höggul fällning, hvilken efter tvättning och giödg-

ning blef svartgrön och vägde 0,0*79, och befans

vara uranoxidul.

Det i ätticksyran olösta var gulgrått. Det
upplöstes i saltsyra utan färg. Lösningen försat-

tes med vinsyra och öfvermättades sedan med am-
moniak, utan att någon fällning uppkom. Svafvel-

bundet väte afskiljde derur en ringa portion svaf-

veljern, som, upplöst i salpetersyra och fälld med
ammoniak, gaf 0.008 gr. jernoxid.

m. Den med svafvelbundet väte fällda vät-

skan afdunstades till torrhet i en vägd platina-

degel, salmiaken afröktes och vinsyran bortbrän-

des, hvarefter återstodo o.o^S af en lindrigt gul-

aktig jord, som icke fans innehålla ytterjord el-

ler titansyra, och som till alla delar förhöll sig

såsom en med ett ringa spår af manganoxid smit-

tad thorjord. ~ Jag bör vid detta tillfälle erin-

ra, att thorjordens närvaro i den med svafvelsy-

radt kali fällda vätskan är ett fel, uppkommet
deraf, att jorden icke blifvit fullt utfälld med svaf-
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velsyradt kali, livilket likväl är ganska lätt, dä
man begagnar en lösning, som ej är för nij^cket

concentrerad. Jag skall återkomma till detta äm-
ne vid dubbelsaltets beskrifning.

Då analysens resultat sammanlägges, så fin-

nes tlioriten hafva innehållit:

På 5 ffr. På 100 d.

Thorjord 28175 + 0.079 = 2.8905 57.91

jivaiKiora Oj — 0.1200 2.5ö

Jernoxid i) 0.162 4- /) 0.008 = 0.1 700 3.40

jVlang.ox. b) 0.0 1 + g) 0.081 4- i) 0.0285= 0. I 195 2.3q

Talkjord (}) = 0.0 I 80 0.36

Uranoxid k) 0.079 oxidiil + 0'0i4syre = 0.0804 1.61

Blyoxid e) = 0.0400 0.80

J.CIJIIUAIU VI — 0.0030 0.0

1

KiseJjord b) 0.915 + y)o.o34 = 0.9490 18.98

. 0.19x5
Vatten a)

^

2
= 0.4750 9.50

Kali é) = 0.0070 0.14

Natron e) = 0.0049 O.IO

Lerjord J) =o.oo3o 0.06

Olöst stenpulver b) =0.0700 1.70

Förlust =0.0359 0.49

5.0000 100.00

Då i denna analys chlor utvecklas vid ste-

nens upplösning, så är det klart att både jeiiiet

och mangan deri innehållas i form af oxid. Af
den undersökning på thorjordens mättnings-för-

måga, som längre ned skall anföras, följer, att ba~

sernes syre sammanlagdt är lika med kiseljordens.

Thorjordens är något litet mer än 2 gånger de

öfrig^ basernesj men så väl de sistaämdas stora
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antal, som blandningen af baser med i och med
3 atomer syre, emellan hvilka intet multipelt

förhållande kan upptäckas, föranleda att betrak-

ta thoriten för en tillfällig blandning af flera

vattenhaltiga silicater, i hvilka vattnets, basens

och kiseljordens syre är lika, och af hvilka för-

eningen Th^Si+3ä {ThS+J(/) utgör 71 i procent.

2. Undersökning af 27iorjorden och dess me-
talliska radicaL

I. Thorium, Thorjorden reduceras hvarken

af kol eller kalium. Men thorium kan isoleras,

så väl då fliiorthorinm föi enadt med fluorkalium,

som då vattenfritt chlorthorium blandas med ka-

lium och upphettas. Det sednare går bäst och

ger thorium renast. Chlorthorium beredes af

thorjord blandad med kol , och glödgad i en ström

af chlorgas. Sönderdehiijigen af chlorthorium

medelst kalium sker med en ganska ringa deto-

nation, som, om chlorthorium användes alldeles

vattenfritt, knappast går till utveckling af eld,

och derföre med all säkerhet kan göras i glas. *

Äfven fluorföreningen frambringar med kalium en

ganska svag detonation.

För att förvissa mig, att thorjorden icke re-

duceras af kalium, blandade jag vattenfri svaf-

velsyrad thorjord med kalium i litet öfverskott,

och upphettade blandningen i en betäckt postlins-

degel. Sönderdelningen skedde med en ytterst

häftig detonation, som inifrån hvitglödgade de-

geln,och det öfverskju tände kalium forflygtigades

emellan locket och degeln, hvarvid det brann
med häftig låge. Efter afsvalning utdrog vatten

svafvelkalium, och lemnade jorden snöhvit.

Då man detonerat chlorthorium med kalium
så erhålles en mörkgrå massa, som i början, på
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vanligt sätt vid dessa reductioner, utvecklar vät-

gas, hviiket dock snart upphör och ett grått , tungt

metall-pulver återstår. Detta pulver är mörkt
Llygrått, tager efter torkning packning, och blir

jerngrått, metall-glänsande, då det tryckes med
polerad agat, och synes hafva samma grad af

metalliskhet som aluminium. Det oxideras icke

af vatten, h varken varmt eller kallt, men om
det upphettas lindrigt, tänder det sig och brin-

ner, med en alldeles ovanlig glans. Alltsammans
förvandlar sig till en eldmassa, som icke kan
liknas med någon ting närmare, än då man i en

eprouvett öfver qvicksilfver släpper en syrgas-

blåsa i smält phoshor. Det är härvid den star-

ka ljusntvecklingen, som gör att den brinnande

massan ser ut som en enda ovanligt lysande lå-

ge; små korn af thorium, fällda mot lågen af en

spritlampa, brinna med ett hvitt eldsken, och sy-

nas i förbrännings -ögonblicket intaga en mång-
faldigt större volum. Den efter förbränningen

återstående thorjorden är snöhvit, och utan rin-

gaste tecken till smältning eller sammanhang emel-

lan delarne.

Om thorium öfvergjutes med utspädd svaf-

'velsyrUy så uppkommer en hastig fräsning och ut-

veckling af vätgas, som snart aftager, och man
kan sedan uppvärma blandningen, utan att tho-

rium betydligt upplöses. Man kan till och med
ur ett med thorjord blandadt thorium utdraga

thorjorden, genom digestion med en blandning af

svafvelsyra och vatten, och på detta sätt rena tho-

rium, som dock under operationen långsamt för-

minskas och kan, om den mj^cket länge fortsät-

tes, alldeles upplösas. Salpetersyra verkar näs-

tan mindre på thorium än svafvelsyra; man kan

Jioka thorium dermed, utan att upplösningen går
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betydlig t fortare. Deremot löses tliorium af salt-

syra ganska lätt och med tillhjelp af värme, in-

om ganska kort, alldeles fullkomligt, under det

vätgas utvecklas. Fluorväte-syra angriper det li-

ka obetydligt som svafvelsyra. Caustika alkalier

verka pä våta vägen icke på thorium.

2. Thorjorden j som vid metallens syrsätt-

ning bildas, och synes vara dess enda syrsättnings-

grad, har följande egenskaper: Den är färglös,

tung, olöslig i andra syror än concentrerad

svafvelsyra , och fordrar dertillen högre temperatur.

Beredning af thorjord ur thoriten. Mi-
neralet upplöses i saltsyra, på sätt vid analysen

är angifvet. Lösningen behandlas med svafvelbun-

den vätgas, och jorden utfälles med ammoniak.
Fällningen tages på filtrum, tvättas väl och upp-
löses i utspädd svafvelsyra, hvarefter lösningen

afdunstas i värme. Derunder afsätter sig ett vo-

luminöst svafvelsyradt salt, och då endast litet

af liqvidum är q var, alhälles detta och det åter-

stående saltet tvättas med kokande vatten, präs-

sas, torkas och glödgas, hvarefter jorden åter-

står ren.

Den afhällda vätskan, äfvensom tvättvattnet,

innehålla ännu thorjord. Man mättar öfverskot-

tet af syra, så nära som möjligt med caustik

ammoniak, och tillsätter sedan oxalsyra , så län-

ge någon fällning uppkommer, hvarefter fällnin-

gen tvättas med vatten, som håller litet fri oxal-

syra. Dervid stanna mangan, jern och uran i

lösningen, och oxalsyrad thorjord fås på fdtrum.

Den ger efter bränning en jord, som drager åt

gult, hvilket härrörer från en ringa smitta af

manganoxid, som envisare än något annat vid-

hänger denna jordart.
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Mail kan också med svafvelsyradt kali, som
i fast form tillsättes, så länge till dess vätskan

är dermed mättad, utfälla thorjordeii i form af

diibbelsalt, och man får den på detta sätt full-

ständigare utfälld än med oxalsyra.

Thorjordens hydrat fås , då det med kokhett

vatten tvättade svafvelsyrade saltet upplöses i

kallt vatten, hvilket går ganska långsamt, men
dock fullständigt, samt utfälles med caustikt ka-

li och tvättas på filtrum. Fällningen är gelati-

iiös som lerjoixlhydrat , men sjunker lätt. Den
drager under tvättning och torkning lätt till sig

kolsyra. Torkad i luften sammanbakar den i

hårda glasiga klumpar, i hifttomt rum öfver svaf-

velsyra deremot bildar den ett hvitt pulver. Den
förlorar sitt vatten i lindrig glödgning. Thor-
jordens hydra t löses ännu vått ganska lätt i sy-

ror. Efter torkning löses det åter ganska trögt

och långsamt, och efter vattnets utjagande i glödg-

ning är jorden alldeles olöslig i saltsyra och sal-

petersyra.

Thorjordens h3^drat är olösligt i caustika

alkalier; deremot löser sig så väl hydratet, som
de kolsyrade och de basiska salterna i kolsyradt

alkali, till och med i kolsyrad ammoniak. De
lösas deraf föga, om alkalit är mycket utspädt,

men temligen lätt och ymnigt, om lösningen

är concentrerad. Om en lösning af thorjord

i kolsyrad ammoniak fylies på en flaska, som
korkas och uppvärmes till + 5o^ eller deromkring;

så grumlas vätskan starkt, och mycket thorjord

utfälles, men den löses åter efter afsvalning lång-

samt, så att vätskan slutligen blir alldeles klar.

Tillsats af caustik ammoniak grumlar ej upplös-

ningen , och om den förut var oklar af en begynt

fällning, så klarnar den åter.
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Om thorjord upphettas till glöclgiiing med
caustikt eller kolsyradt alkali, så sammansmäl-
ter den icke dermed, ocli blir icke eller, efter

denna behandling, löslig i saltsyra eller salpe-

tersyra, h vilka derur endast utdraga de främman-
de ämnen, hvarmed den kan vara smittad och

som icke ur den utan alkali glödgade jorden kun-

na af syror utdragas. Dä den med alkali brän-

da jorden behandlas med vatten eller syror, så

faller den sönder till en hvit mjölklik massa,

som under tvättning går igenom fdtrum, likt ti-

tansyra, men detta förekommes om saltsyra eller

salmiak blandas till tvättvattnet.

Thorjorden blir genom glödgning hård , och

är sedan svår att rifva till fint pulver. Dess

egentliga vigt är större än någon jordarts och

täflar med blyoxidens. Jag fann den
Thoritens egentliga vigt är derföre betydligt rin-

gare, än som borde följa af den isolerade jordens.

För blåsröret förhåller sig Lhorjorden på föl-

jande sätt: för sig sjelf är den oföränderlig,

osmältlig. I borax är den ytterst trögiöst och det

klara glaset låter ej fladdra sig oklart; men det

kan mättas så starkt , att det blir mjölkigt under
afsvalning; af phosphorsalt löses den också gan-

ska trögt. Af kolsyradt natron upplöses den icke.

Thorjordens sammansättning har jag sökt

bestämma genom analysen af dess förening med
svafvelsyra. Det genom kokning fällda svafvel-

syrade saltet upplöstes i kallt vatten , och lösnin-

gen fälldes, först med rent caustikt kali, som i

litet öfverskott tillsattes, jorden uttvättades full-

komligt och vägde glödgad 0.6764 gr. Den ge-

nomgångna alkaliska vätskan, öfvermättad med
saltsyra och fälld med chlorbarium, gaf i.iSg
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§8.

si:dra Hän del s ert

Öm mäil efterhand gör nz=t, 7i=2, 7i==3

ö. s. v., så erhåller man för Aorna följande

värden

Ji=za+ b+ c

J^ = a + 3b + gc
o. s. v.

Terminus generalis

si(a+Z> + c)(^z + 2^ + 4c).(r/+3Z>+9C^ . . . {a+nb+n^c)

n—i,n—2
=± jr.(^4^vc).(x+2Ax+A^jc?)...(x+;^— i åoc+ A^x

när man gÖr

x=Ji = a + b+c

Aa:=J.2—Ji = b+3c

A^X —(^3— Ja) — — y^i)= 2C

Vill man nu veta värdet af terminus gene-
ralis när w=|, så bör man observera att

{x,(a:+Aa:),[x+2åx-^å^jc),.,{x+n-- 1 åx+^
^'^ ^

å^x)}x

^x-\-n[^x-\-n A^.r)...(x+27^— IAx+ A^x)}
2 2

/ * \ / o X A 27Z— I.27Z—2 „
:X.(j:+Aj:^).(j:'+2Aj:+A^x)..(x+27z— iAa:+- A^x)

Om man således med f{pc) betecknar föl-

jande fmiction af b.x och C^x
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Symbolen för en atom thorium = 744-9

torde kunna blifva Th, för thorjorden Th och

för dess hydrat Th H.
Thorjorden skiljer sig ifrån andra jordarter

förnämligast genom sitt förhällande i förening

med svafvelsyra, att genom kokning fälla ett salt,

som i köld åter ganska långsamt men dock full-

ständigt upplöses igen. Dock bör vid användan-
det af denna reaction anmärkas, att den hindras

af sådana basers närvaro, med h vilka thorjorden

bildar dubbelsalter, som afkokning obetydligt fällas.

Thorjorden skiljer sig från Lerjord och Be-
. rjlljord derigenom att den är olöslig i caustikt

kali, hvaraf dessa upplösas.

Från Ytterjorden skiljer den sig därigenom

,

att den ger ett dubbelsait med svafvelsyradt

kali, som är olösligt i en mättad upplösning af

svafvelsyradt kali, hvarigenom den också kan

någorlunda qvantitativt skiljas från ytterjord.

Från Zirkonjorden skiljer den sig derige-

nom,att zirkonjorden, i värme fälld med svaf-

velsyradt kali, blir till största delen efteråt olös-

lig både i vatteii och syror, äfvensom derige-

nom , att thorjorden fälles af cyanjernkalium, hvar-

af zirkonjordens salter icke grumlas.

Från Ceroxidul skiljer den sig derigenom,

att den i torkning och bränning icke tager cer-

oxidens färg, att den för blåsröret med borax och

phosphorsalt icke ger färgadt glas; hvarken kallt

eller varmt, om nemligen jorden förut är fullt

renad från jernoxid.

Från Titansyra skiljer den sig sä väl genom
fällningen med svafvelsyradt kali, som genom

titansyrans carac.teristika förhållanden för blåsröret.

Från
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Från cle egentliga metalloxideina, till hvil-

ka man skulle konna frestas att hänföra den, i

anseende till dess tyngd, skiljer den sig derige-

nom, att den icke fälles af svafvelbunden vätgas.

De likheter dem jag ofvanföre nämt att den
äger med basisk phosphorsyrad ytterjord äro föl-

jande: rent sammandragande smak på dess salter,

att det svafvelsja ade kristalliserade saltet behand-

ladt med vaimt vatten blir oklart, och lemnar ett

hvitt skelett af kristallens form, att liera af dess

salter fällas i kokning och häfta då vid glaset

såsom en einaljhvit skorpa, som starkt sitter fast,

att jordens hydrat kolsyras under torkning, att

det löses i kolsyradt alkali, men ej i caustikt, att

bådas upplösningar fällas af blodlut m. m. Men
de åtskiljas lätt genom det ofvanföre anförda

skiljetecknet från ytterjord, och derigenom, att

chlorthorium icke fälles af kokning, såsom en upp-
lösning af basisk phosphorsyrad ytterjord i saltsyra.

3. l^horium och svafveL Om Thorium
upphettas i blandning med svafvel, så afdestii*

lerar först ^vaflet, och sedan tänder sig metallen

i svafvelgasen, och brinner nära med samma
glans som i luften. Producten är ett gult pul-

ver, som genom påtryckning väl blir glänsande,

men tager icke metalliskt streck. Det ger vid röst-

ning i ett öppet glasrör thorjord och sublimeradt

svafvel (äfven då svafvelthorium förut varit upp-
hettadt till glödgning i en ström af vätgas) ; men
det förbrinner icke med något slags liflighet.

Öfvergjutes det med vattenhaltiga syror, så luk-

tar det i första ögonblicket något af svafvelbun-

det väte, men synes ej märkligt upplösas, äfven

i värme; till och med salpetersyra angriper det

föga. i kallt kungsvatten blir det också oförän-

K, Fet. Acad. HandL 1829, St. I. 2
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dradt, men under upphettning upplöses det med
utveckling ai qväfoxidgas utan återstod. Lösnin-

gen innehåller svafvelsyrad thorjord.

4. Thorium och phosphor förenas under eld-

phenomen, då thorium upphettas i phosphorgas.

Phosphorthorium är mörkgrått, metallglänsande

,

likt graphit, angripes ej äf vatten och förbrinner

vid upphettning till ett phosphorsyradt salt.

5. Salter af thorium. De salter thorium
ger så väl med saltbildare, som i syrsatt form
med syresyror, utmärka sig genom en starkt och

rent sammandragande smak, som icke åtföljes af

något surt, sött eller bittert, och som närmast
liknar den af rent garfamne. Till smaken likna

de således närmast salter af Zirconium. Deras

upplösning fälles af oxalsyra och af cyanjernkalium

med livit färg, och grumlas långsamt af svafvel-

syradt kall, som deri upplöses. Dessa trenne

reagentia skilja dem från alla andra oblandade

salter än ceroxidulens, från hvilkens salter de

dock skiljas 4^1 igenom, att den färglösa fällnin-

gen med caustikt alkali icke gulnar i luften , såsom

det händer med ceroxidulsalter. Thorjordens sal-

ter sönderdelas i glödgniiig, lemna jorden i iso-

leradt tillstånd, och denna släpper syrorna lätta-

re än zirkonjorden.

a) Haloidsalter,

Chlorthorium fås då thorjord blandas med
rent socker, och blandningen genomkolas fullstän-

digt i en betäckt platinadegel, hvarefter den i

ett postlinsrör glödgas i en ström af vattenfri

chlorgas. Sönderdelningen sker ganska trögt, och

chlorthorium är ej särdeles flygtigt. Det mesta

stannar der röret upphör att glödga; man bör
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derföre icke låta massan, som skall sönderdelas

läcka så långt, om man önskar få dem Lestämdt

åtskilde. Chlortlioriiim afsätter sig i form af en

hvit, tjock, halfsmält ocli kristallinisk ring, utan-

för Il vilken några lösa kofvor afsatt sig. Med clilor-

gasen följer under operation en hvit rök, som af-

sätter sig i det förlag af glas , hvari postlinsröret

öppnar sig. Den bildar der en icke kristallinisk

massa , som löses blott partielt af vatten, och lem-

nar på glaset en genomskinlig thorjord, hvilken

icke låter afskölja sig, och efter glasets torkning

sitter så fast, att man skulle kunna taga den för

en följd af glasets angripning; den aflöses endast

af concentrerad svafvelsjra , men hvarken af salt-

syra eller salpetersyra. Orsaken till denna om-
ständighet torde vara, att det pulverformigt af-

satta chlorthorium på bekostnad af luftens fuktig-

het, i det ögonblick det deraf beröres, förvand-

las till ett basiskt salt , ehuru jag icke inser

,

hvarföre den genom upplösning i vatten afskilda

jorden skall vara i samma tillstånd af olöslighet , v

hvari hon genom bränning försättes.

Det neutrala chlorthorium hettar starkt med v

vatten och upplöses deri fullkomligt , då den com-
pacta, under operationen halfsmälta delen väljes.

Thorjordshydrat löses lätt i saltsyra. Af-
dunstas lösningen till en viss concentrering , sär-

deles om den håller syra i öfverskott, som gör

saltet mindre lättlöst, så stelnar den under af-

svalning, till en stråligt anskjuten massa. Afdun-
stas den vid lindrig värme till torrhet, så får

man en deliquescent saltmassa, som äfven i torr

luft, hvarken kristalliserar eller intorkar. Upp-
hettas den erhållna saltmassan starkare, så sön-

derdelas den, thorjord bildas och saltsyra bort-

går. Vattenhaltigt chlorthorium löses i stark salt-
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syra, ehuru trögare än i vatten; chlorzirconium

deremot är i saltsyran nästan olösligt. Clilortho-

riuni löses lätt i alkohol.

Chlorthorium förenas med chlorkalium till

ett i vatten ganska lättlöst, nästan deliqvesce-

rande dubbelsalt, som i en ström af saltsyregas

kan intorkas och glödgas, hvarvid något chlor-

thorium sublimeras, något litet sönderdelas af än-

nu qvarvarajide vatten, men det mesta behål-

ler sig oförstördt. Jéig begagnade denna utväg,

bland andra, till reduction af thorium med kali-

um Dubbelsaltet kan erhållas kristalJiseradt,

ehuru, i anseende till dess lättlösthet, endast

ganska oredigt.

Bromthorium erhölls genom upplösning af

thorjordshydrat i brom vätesyra. Lösningen , som
höll öfverskott på syra, öfverlemnades till frivillig

afdunstning, hvarefter återstod en seg gummilik

massa , som genom sönderdelning af öfverskjutan-

de syra, färgade sig djupt brandgul, hviiken ftirg

icke förändrades af flera dagars direct solsken vid

+ 3o^ temperatur ''•"'••*). Då litet bromkalium tillsattes

uppkom ett dubbelsalt och brom afdunstade e^enast.

*) Försök att på samma sätt få ett vatteiifritt chlorka-

lium-aliiminium till reduction, misslyckades alldeles,

emedan en högst ringa del cliloraliiminiiim förblef

odecomponeradt.
**) Jag har försökt utröna orsaken till denna färgning,

och funnit den härröra af en egenskap som iod-hari

hög grad, brom i en mindre, och som chlor alldeles

saknar, den, att ge högre föreningsgradcr , än som sva-

ra emot oxiderna. lod ger det med äfven de star-

kaste baser, kalium och natrium, och den ger lätt-

lösta kristalliserande högre iod-föreningsgrader med
calcium, magnesium, m. fl., hvilka med jordens hydrat

förenas till olösliga basiska föreningar. Utspädning

med mycket vatten sönderdelar dessa och afskiljer jord.

Erom ger endast med svagare basiska metaller, att
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Fhtortliorium är olösligt i vatten och i fluor-

vätesyra. Det fas då jordens lijdi at upplöses i

denna syra. Afdunstas det klarnade öfverskottet

af syran, så lenmar den nästan ingen återstod.

Fluortliorium är ett emaljhvitt tungt pulver, som
ej sönderdelas i bränning, och som ganska ofull-

ständigt sönderdelas af kalium,

Fluorthorium-kallum är ett i vatten olösligt

salt, som fälles då ett thorjordssalt blandas med
fluorkalium. Det sönderdelas icke i bränning, och

kalium reducerar derur thorium, men alldeles

vitan eldphenomen.
Cyanjern-thorium las då ett thorjordsalt

,

som e] innehåller öfverskott på syra, biandasmed
en lösning af cyanjernkalium. Den ringaste halt

af thorjörd ger sig dervid tillkänna. Fällningen

är tung och emaljhvit. Syror upplösa den och

alkali sönderdelar den med afskiljande af thor-

jordshydrat. -— Af det röda cyanjernkalium grum-
las thorjordssalter icke.

]3. Syresalter.

Svafvelsjrad thorjord. Detta salt erhålles,

då glödgad thorjord rifves till fint pidver, öfver-

gjutes med en blandning af lika delar svafvelsyra

och vatten och digereras dermed , till dess att allt

vatten är afdunstadt, h varefter öfverskottet af

börja med bromcalcium, dessa högre föreningsgrader

,

som af vatten sönderdelas. Kalkhydrat, beliandladt

med brom i öfverskott, och detta sedan afdunstadt i

lufttomt rum öfver torrt kaustikt kali, ger en solid ei-

noberrÖd massa, som af vatten sönderdelas på det sätt,

att ett gult pulver afskiljes och en blekande vätska

bildas; men snart förloras all färg, och med denna
blekningsförmågan. Vätskan håller då bromcalcium
och bromsyrad kalk. På ett analogt sätt innehöll det

brandgula bromthorium en chemisk förening af brom
med neutralt bromthorium.
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svafvelsyra utjagas medelst en lindrig hetta. Det
återstående saltet ser jordaktigt ut. Om det öf-

vergjutes med kallt vatten, så löses det genast;

men om vattnets qvantitet är så ringa, att sal-

tet upphettar sig dermed , så fordrar det mycket
längTe tid till sin upplösning. Lösningen, vid

låg temperatur öfverlemnad åt frivillig afdunst-

ning, afsätter genomskinliga kristaller och lemnar
slutligen en ganska sur moderlut, som innehåller

nästan endast svafvelsyra och fäller obetydligt,

då den mättas med ammoniak.
Det kristalliserade saltet är neutral svafvel-

syrad thorjord , anskjuten i rhomboedriska kristal-

ler. Desse förändras icke vid luftens vanliga tem-
peratur och vattenhalt, men i mycket torr och

varm luft hlifva de mjölkhvita utan att falla sön-

der. De innehålla 29.4 proc. vatten, hvars syre

är 5 gånger jordens, och vid fatisceringen förlo-

ra de
I

af denna vattenhalt, samt vid lindrig

upphettning återstoden. Detta salt löses, lika som
svafvelsyrad ytterjord, så långsamt i vatten, att

det kan ligga ganska länge deri, utan att vinklar-

nas skarpa kanter synhart rundas. Pulveriseradt

löses det lättare, och vattnet upptager efter hand
ganska mycket deraf. Öfvergjutes det med hett

vatten, så förlora kristallerna sin genomskinlighet

och hlifva mjölkhvita, och om vattnet upphettas

till kokning, så afsätter sig kring kristallerna hvi-

ta skyar, hvilka under vattnets afsvalning upp-
lösas jemte kristallerna. Om en mycket utspädd

lösning af saltet upphettas till kokning, så opa-

liserar vätskan, men om den är på ett flått kärl

och man blåser derpå, så klarnar den under på-

blåsningen. Dessa phenomen härröra från en

egenhet hos detta salt att vid en något upphöjd

temperatur, som jag icke bestämt, emedan den
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varierar med lösningens concentrering, förlora sin

förening med en portion af kristallyattnet, och

ifrån 5 atomer vatten återgå till endast i ato-

mer, hvarvid den nya föreningen är högst svår-

löst i vatten, och behåller sig så, ända till dess

den upptagit 3 atomer till, så att den kan ut-

tvättas utan stor förlust, på sätt ofvanföre är be-

rättadt, med vatten som har en temperatur öfver

den , hvari det förvandlas från Th S + 5H till

ThS + 2H.

Om en upplösning af svafvelsyrad thorjord

afdunstas i värme till och med vid +^5°, så

börjar den vid en viss concentrering, att på bott- :

nen afsätta en snöhvit, nästan ullig, ganska vo-

luminös massa , som är en congeries af ytterst fi-

na, böjliga, microscopiska kristaller, som utgöras

af det nyss omtalade, genom kokning fällbara sal-

tet, hvars bildning icke hindras genom öfverskott

af syra. Det löses ganska långsamt af kallt vatten,

särdeles då qvantiteten är liten och vanligen lem-

nar det en hälft genomskinlig kristallinisk ull, som
ser ut som vore den en följd af sönderdelning, ;

men som slutligen också utan lemning upplöses.

Svafvelsyrad thorjord är olöslig i alkohol, och fäl-

les deraf ur sin lösning i vatten. Om fällningen

sker i köld, så håller den 5 atomer kristallvat-

ten, om den kokas med den spirituösa vätskan

så håller den endast i atomer.

Skillnaden emellan dessa tvenne salter är

analog med den Mitscherlich ådagalagt med
åtskilliga kristaliserade salter, som, vid en tempe-

ratur taga en vattenhalt, och vid en annan tem-

peratur en annan.
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Deras procentiska sammansättniiig är föjande:
^

Svafvelsyra 26.260 i. 3i.()o i.

Thorjord 44.273 i. 53.78

Vatten 29.467 5. i4.32 2.

Jag har i det föregående anfört, att tliorjor-

den synes hafva ett surt vattenfritt salt, som
satte mig i ovisshet om de genom de svafvelsj-

rade salternes analys erhållna resultat, i afseen-

de till dess atomvigt, voro pålitliga.

I gramm genom kokning fälld svafvelsyrad

thorjord, torkad i luften vid +24°, blandades

i en vägd platina-degel med destillerad svafvel-

syra, som sedan öfver en spritlampa afdunstades,

till dess all rök af bortgående syra upphört. Den
vägde då i.o55 gr. Den hade således upptagit

19.77 S^' svafvelsyra mer änden förut innehöll,

hvilket är något mer än hälften , så mycket, som
den förut innehöll. I ett annat försök erhölls af

1.
1 92 på lika sätt Leredd svafvelsyrad thorjord

0.6345 gr. jord, hvilket ganska nära instämmer

med Th^S^ men här hade uppenbarligen bildat

sig neutralt salt, som ganska trögt och långsamt

upplöstes. I några andra försök fick jag alltid va-

rierande resultat, emedan det profvet, att svafvel-

syrans afdunstning upphör, är alldeles för osäkert.

I alla fall S3aias dessa försök ådagalägga tillva-

relsen af ett vattenfritt surt salt, som troligen

håller dubbelt så mj/^cket syra som det neutrala,

och hvars caracter är, att genast inom några

ögonblick lösas fullständigt i kallt vatten, samt

att, genom afdunstning, frivillig eller i värme,

gifva det neutrala saltet och lemna syrans öfver-

skott i moderluten.

För att bestämma om thorjorden hai' ett

basiskt svafvelsyradt salt, och huru det är sam-
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mansalt, blandade jag en upplösning af svafVel-

sjiad tliorjord, med mindre caiistik ammoniak
än som fordrades, att utfälla all jorden. Fäll-

ningen löstes i början åter, den var mycket gela-

tinös och lialft genomskinande. Under tvättnin-

gen märkte jag, att tvättvattnet ej lemnade fläck

efter afdunstning, men blef af clilorbarium grmn- s

ligt. Jag aftog då en del af fällningen, som ana-

lyserades, och gaf mot loo d. thorjord, 68 d.

svafvelsyrad bary t; tvättningen fortsattes ännu ett

par timmar medelst kokhett vatten, som oupp-

hörligt höll spår af svafvelsyra, h varefter återsto-

den analyserades och gaf mot lOO d. jord, 5o. d.

svafvelsyrad baryt, hvaraf således synes, att vat-

ten sönderdelar i tvättning detta basiska salt och

utdrager syra, med lemning af jordens hydrat.

Svaf^velsjradt thorjords-kali. Då till en npp-
lösning af thorjord sättes svafvelsyradt kali i fast

form, så blir i början ingen fällning, men lång-

samt begynner vätskan bli oklar, och i mon som
saltet upplöses, afsätter sig på glasets insida och

fälles i vätskan ett snöhvitt kristallmjöl, som är

detta dubbelsalt. Om lösningen af thorjordssal-

tet är lieutral och mycket concentrerad , så får

man på detta sätt icke hela thorjordshalten utfälld,

emedan saltet snart är öfverklädt med en tunn
skorpa af dubbelsaltet, som väl vid omskakning
kan afrifvas, men man fmner aldrig när saltet är

utfäldt. Det var händelsen i den förr beskrifna

analysen. Om man i stället använder en i kokning

mättad ännu het lösning af svafvelsyradt kali och
tillsätter deraf, så länge någon grumling visar sig,

så har man efter afsvalning en alldeles thorjords-

fri vätska, äfven då hon innehåller syra i öfver-

skott. Detta salt är alldeles olösligt i en mättad,

kall lösning af svafvelsyradt kali. Det löses trögt
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af kallt vatten, men ganska lätt och rikligt i

varmt vatten. Öfverlemnas dess upplösning till

frivillig afdunstning, så anskjuter det i klara, färg-

lösa kristaller , som jag en gång erhållit i rätvink-

liga 4sidiga prismer, sammanväxte med långsi-

dorna till ett kors, hildadt af prismernes plana
ändytor; men dessa kristaller syntes vara hemi-
tropiska och hade ingående vinklar på prismer-

nes utåt vända sidor. Vanligen har jag erhål-

lit dessa kristaller för små, för att närmare he-

stämma något om deras form.

Detta salts upplösning i vatten , kokad i ett

platinakärl, öfverdrager, efter en stunds kokning,

metallen med thorjord, och fäller ett hasiskt, i

vatten olösligt salt. Men denna sönderdelning går

ej längre, än till en viss grad, och det afsatta lö-

ses genast af syror. Saltet är olösligt i alkohol.

Det innehåller kristallvatten, som vid lindrig upp-
hettning bortgår och lemnar kristallerna mjölk-

livita, ogenomskinliga. I luften behåller det sig

oförändradt. Det består af

Svafvelsyra 39.312

Kali . . 23. 1 38

Thorjord 33.i39

Vatten . 4-4 1 ^

Jag har icke kunnat frambringa något dub-

belsalt af dessa i annat förhållande. Då surt svaf-

velsyradt kali smältes med thorjord fbis äfven det-

ta salt ; men det upplöser sig vid smältning icke

i Öfverskottet af tillsatt surt salt, såsom händelsen

är med t. ex. zirkonjord, tantalsyra, titansyra o.

S. v., utan det blir olöst deri.

Salpetersyvad tlwrjord är lätt löslig i vat-

ten och alkohol. Behåller sig i luften syruptjock

.= KS + ThS+H.
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och haMytände. Öfver svafvelsyra i ett inne-

stängdt rum intorkar den till en kristallinisk

saltmassa.

Salpetersjradt tkorjordskali är ganska lätt-

löst i vatten; efter frivillig afdunstning till stad-

ga af syrup , anskjuter det helt och hållet till en

massa af stråliga kristaller. Det löses i spiritias.

Phosphorsjrad thorjord är olöslig äfven i

Öfverskott på phosphorsyra. Den fälles i form af

ett hvitt, flockigt precipitat, som för blåsrör är

svårsmält.

Borsjrad thorjord är en hvit, flockig fäll-

ning, olöslig i öfverskott på horsyra.

Kolsyrad thorjord fälles af kolsyradt alkali

,

under utveckling af fri kolsyra och är ett hasiskt

salt, hvars sammansättning jag ej närmare under-

sökt. Det är olösligt i ett med kolsyregas mät-

tadt vatten. Jordens hydrat drager kolsyra ur

luften och löses, efter långsam torkning i luften,

med fräsning i syror, hvilket icke händer, om
den torkas i lufttomt rum öfver svafvelsyra.

Arseniksjrad thorjord är olöslig i vatten

och i arseniksyra. Den fälles i form af en hvit,

flockig fällning, både af neutrala och sura arse-

niksyrade salter.

Chromsjrad thorjord är en skönt ljusgul

flockig fällning, som i öfverskott af cliromsyra

löses till ett surt salt.

Moljbdensyrad och Wolframsjrad thorjord

fällas af håde neutrala och sura salter af dessa

metallsyror. Fällningen är flockig och hvit.

Qxalsjrad thorjord är en hvit, tung, i öf-

verskott på oxalsyra olöslig fällning. I andra

fria och utspädda syror är den högst obetydligt

löslig. Om den tages på filtrum och tvättas med
vatten, så begynner den snart gä mjölklik ige-
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nom papperet, h vilket förekommes genom tillsats

af litet oxalsyra till vattnet.

Oxalsjradt tJiorjords-kali är likaledes en
livit, i fri syra icke löslig fällning, alldeles lik den
föregående, frän livilken den skiljer sig derige-

nom, att den svartnar i bränning och efter kolets
*

Lortbränning öfvergjuten med vatten, sönderfal-

ler den till en mjölklik massa, och lösningen in-

nehåller kolsyradt kali.

Vinsyrad thorjord. Om thorjords-hydrat

Öfvergjutes med vinsyra, så upplöses det; tillsät-

tes så mycket, ätten del Mir oupplöst, så är detta

ett neutralt salt, hvitt, flockigt och trögiöst i am-<

moniak, som hlott upptager en del deraf. Den
sura lösningen smakar mera surt än sammandra- r

gande, och ger efter afdunstning ett kristalliseran-

de surt salt. Det upplöses af alkohol, med lem-

ning af neutralt salt, men lösningen i alkohol in-

nehåller ännu thorjord, och synes således utmär-

ka ett ännu surare salt. Så väl det sura vinsy-

rade saltet, som andra thorjordssalter, till hvilka ,

vinsyra blandas, fällas icke af caustik ammoniak,
som i öfverskott tillsättes, och det gifves intet

rätt säkert sätt, att ur en sådan lösning återfå

thorjorden, annat än vätskans inkokning till tor-

het och vinsyrans förstoring genom bränning.

Vinsyradt thorjords-kali fas, då surt vinsy-

radt kali digereras med thorjordshydrat och vat-

ten. Det är ett tröglöst, kristalliniskt salt, som ic-

ke fälles af alkali och endast opaliserar af blodlut.

Citronsyrad thorjord. Om thorjordshydrat

upplöses i citronsyra, så får man ett hvitt, floc-

kigt, neutralt salt olöst, och ett surt salt stannar 1-

i vätskan, som intorkar till en genomskinlig sy-

ruptjock massa, som ej kristalliserar. Den sma-

kar mera surt än sammandragande. Både det
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neutrala och det sura saltet lösas lätt af caustik

ammoniak, utan tecken till fällning, och om lös-

ningen intorkas, fås af båda en genomskinlig,

gummilik massa som åter löses i vatten. Man
måste således till thorjordens afskiljande förstöra

citronsyran, likasom vinsyran.

Ättiksjrad tfiorjord. Om ännu vått thor-

jordshydrat öfvergjutes med ättiksyra, utspädd

med vatten, så upj3löses det till en simmig kJis-

terlik, oklar massa, och om kolsyrad thorjord öf-

vergjutes med concentrerad ättiksyra, så sönder-

faller den till ett pulver under fräsning och gan-

ska litet upplöses i syran, Afdunstas den ena el-

ler den andra af dessa, vid lindrig värme till

torrhet, eller nära dertill, så blir den ättiksyra-

de thorjorden olöslig i vatten, och man kan på
detta sätt befria den från andra jordarter, som

^

upplösas i form af ättiksyrade salter, med ett gan-

ska ringa spår af thorjorden. Det ättiksyrade

saltet är emaljhvitt och tungt, och går gerna så-

som en mjölk igenom filtrum, om det icke tvät-

tas med salmiakblandadt vatten. — Ur neutral

salpetersyrad thorjord fäller ättiksyradt kali in-

gen ting, icke ens i kokning, hviiket synes ut-

märka bildningen af ett lösligt dubbelsalt.

Bernstenssjrad thorjord. Ur neutrala thor- .

jordssalter fäller bernstenssyrad ammoniak en
flockig hvit fällning. Thorjordshydrat, öfvergju-

tet med en lösning af bernstenssyra , förvandlar

sig till ett tätare, emaljhvitt, neutralt salt, likt det

ättiksyrade. Öfverskott af bernstenssyra upplöser

endast ett spår af det neutrala saltet.

Mfrsjrad thorjord. Myrsyra upplöser thor-

jordshydrat, och saltet kristalliserar under frivil-

lig afdunstning af vätskan och den fria syran.

Det kristalliserade saltet är föga lösligt i alkohol.
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Afhokhett vatten löses det, utan att grumlas af

kokning, men af kallt vatten sönderdelas det sa,

att lösningen blir sur och en viss portion basiskt

,

emaljhvitt salt, blir olöst. Den till detta försök

använda myrsyran var frambragt med konst, pä
det af DöBEREiNER upptäckta sätt.

y. Svafvelsalter.

Tliorium synes, lika som händelsen är med
aluminium, icke på våta vägen frambringa några

svafvelsalter. Då jag fällde svafvelsyrad thorjord

med rent arseniksvafladt svafvelnatrium, så luk-

tade massan af svafvelbundet väte, och då den gu-

la fällningen tvättades, och sedan behandlades med
saltsyra, så utdrogs thorjord, utan all utveckling

af vätesvafla, hvaraf således synes följa, att svaf-

velsalter endast fälla en blandning af thorjords-

hydrat med den electronegativa svafvelmetallen.



Tabeller

öfver tiden för Fljttfoglarnas an-

komst och flyttning i Mörkö soc-

ken och Södermanland år 1828^

jerate strödda ornithologiska an-

teckningar, gjorda under året.

af

C. U. EKSTRÖM.

TAB. L

Foglar^ som ankomma om våren och flyt-

ta om hösten.

Ankom. Flyttade.

Sång-Lärkan (Alauda arvensis) 1 1 Mars. 1 3 Oct.

Kajan (Gorv. monedula) .... 12 Mars. ?

Staren (Sturnus vulgaris) . . . 12 Mars. 23 Oct.

Skogs-Dufvan (Golumba oenas) 1 5 Mars. 20 Oct.

Hemplingen (Fring. cannabina) . 16 Mars. 21 Oct.

Skraken (Mergus merganser) . . 18 Mars. ?

Gräsanden (Anas Boschas) . . . 1 8 Mars. ?

Gladan (Falco Milviis) .... 20 Mars. 24 Sept.

Träd-Lärkan (Alaud. arborea) 21 Mars. ?

Orm-Vraken (Falco buteo) . . 24 Mars. ?
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Ankora. Flyttade.

Änff-Piplärkan (Anth. pratensis) . 26 Mars. 1 5 Oct.

Vipan (Vanellus cristatus) . . . 3 1 Mars. ?

Kok-Ärlan (Motacilla alba) . , 3 1 Mars. 10 Oct.

E.insf-Dufvan (Goliimba palumbus) I Apr. ?

Stor-Spofven (Niimenius arguata) 2 Apr. 7

Gli-Måsen (Larus caniis) . . . 7 Apr. 1 5 Dec.

Hotgellen (Sylv. rubecula) . . . Q Apr. 25 Oct.

Tornfalken (Falco tinnunculus) Q Apr. 5 Sept.
Jr

*

Vindspoien (Numen. phreopiis) 12 Apr.
Jr

•)

Morkullan (Scolop. riisticola) , . 12 Apr. 10 Oct.

Horssiöken (Scolop. eallinaaro) . . 1 3 Apr. I q Oct.

Fiskljusen (Falco haliaetus) . . , 1 3 Apr.
Jr

(Totanus ochropus)
^ Jr /

1 3 Apr. _\
Säfsparfven (Ember. schoemilus) . 1 3 Apr. 10 Oct.

Stensqvettan (Saxicola oenanthe) . 14 Apr. 27 Sept.

Träd piplärkan (Anth. arboreus) , 1 4 Apr.
* Jr

i4 Oct.

Talltrasten (Turd. musicus) . . 1 4 Apr. ?

Björk-trasten (Turd. iliacus) . . 1 5 Apr.
Jr

, ?

Rödstjerten (Sylv. phoenicurus) 26 Apr.
Jr

12 Sept.
Jr

Sädes-ärlan (Motac. flava) . . . 27 Apr. 3 Sept.

Ladusvalan (Hir. rustica) . . 27 Apr.
/ jr

1 4 Sept.
' jr

Strandsitlaren (To tan. hypoleucos) 2Q Apr.
zf Jr

?

LÖfsånsraren (Sylv. Trochilus) . . 3o Apr. 18 Sept,

Busksqvettan (Saxic. rubetra) . . 3o Apr. 14 Sept.

Nattskräfvan (Gapr. europaeus) . . 6 Maj. 1 5 Sept.

Hus-svalan (Hir. urbica) .... 7 Maj. 28 Aug.

Torn-svalan (Gjpsel. apus) . . . 24 Maj. 3o Aug.

TA B. II.
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TAB. II.

Foglar, hvilka ankomma om hösten och flyt-

ta om våren.

Ankom. Flyttade.

Domherren (Pyrrh. vulgaris) . .

Jernsparfven (Accent, modulaiis) .

Varfogein (Lanias exciibitor) . .

Snösparfven (Ember. nivalis) . .

Gråsiskan (Fring. linaria) . . .

Sidesawansen (Aiup. garruliis)

3 Oct.

8 Oct.

3 Nov.

20 Oct.

3 Oct.

27 Oct.

6 Mars

?

?

25 Mars

27 Mars

—

?

TAB. III.

Fo^lar, som endast synas under flyttningen.

Ankom. Flyttade.

Vilda Svanen (Gjgn. melanorrb.)

Tama Svanen (Cygn. gibbus) (i)

Tranan (Grus cinerea) . . . .

Vild-Gasen (Anser segetiim) . .

Fjösbenta Vråken (Falco lagopiis)

24 Mars

1 5 Apr.

16 Apr.

25 Apr.

?

1 1 JNTov.

28 Sept.

17 Aug.

3 Oct.

25 Oct.

TAB. IV.

Foglar, som uppehålla sig här

under flyttningen.

någon tid

Våren. Hösten.

K. Fl. K. Fl.

Lerbenan (Gharadr. apricarius) (i)
4
"5"

1 6
"5"

31
"7*

10

10

Brushanen (Tringa Pugnax) . .

25

T ? T
18

8

Rödbenan (Totanus ca lidris) . . ? ?
25

"s"

2

T
(Tringa subarquata) —

?

?
26

T"
?

K, Fet, Acad Hand. 1829. St. I. 3
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TAÖ. V.

Foglar, hvilkas afflytthing svårligen med
visshet kali béstämmas.

Ankom. Fyttade.

Gök-Titan (Jynx torquilla) . • . 22 Apr. 16 Aug.?

Göken (Giiculuå canorus) (3) » . 29 Apr. 20 Aug.

Grässkäran (Galinula crex) . . . 20 Maj ?

TAB. VI.

Foglar, som endast till en del flytta.

Ankom. FjttäÅe.

Kråkan (Gorv. cornix) .... II Mars 18 Oct.

Gädd-Traslen (Tard. viscivorus) . Q Mars ?

Bofinken (Fring* coelebs) . . . 19 Mars 24 Ocl.

Svenskan (Loxia Ghloris) . • . 21 Mars 8 Oct.

NÖtkräkan (Caryoc. guttatus) . . —

?

4 Oct

TAB. VII.

Foglar, hvilkas ankomst och flyttning äro

föränderlige.

Ankom. Fyttade.

Sia Korsnäbben (Lox. pytiopsittac.) (4) 3 Febr. 6 Nov.

L:a Korsnäbben (Lox. ciirvirostra) (5) 8 Juli ?
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TA B. VIII.

Härstädes sällsynte foglar, sedde tillfälligtvis.

Ankom. Skjuten.

Dalripan (Lagopus subalpina) (6)Jr voir Jr/V'' II Febr. 23 Febr.

Kärrhöken med Halskrafire (F, stri-

O IT /
IQ Apr. ?

Bläs-Gåsen (Anser aJbifrons) (7) . 5 Maj. s. d.

Temminrs Strandlöpare (Tr. Tem-

23 Maj. s. d.

Skränmåsen (Sterna Gaspia) (9) . 6 Juni s. d.

Hök-Ugglan (Strix Ulula) . . . 2 Sept. s. d.

Spräckliga Vipan (Van. melanoga-

27 Sept. s. d.

Sparf-Ugglan (Str. passerina) . . 27 Dec. s. d.

Anmärkning,

I. Vilda Svanen (Cygn. melanorhynclius.)

Tama Svanen (Gygn. gibbus.)

Efter flera fortsatta iakttagelser på dessa fog-

lars flyttning och genom några lyckliga händel-
ser, som sällan erbjuda sig forskaren, tror jag

mig med säkerhet hafva funnit att alla de Sva-
nar, hvilka sednast ankomma vid flyttningen om
hösten, och tidigast vid den om våren, höra till

den vilda Svanen (Gygnus melanorhynchus). Den-
na fogel begifver sig vanligen mot slutet af Mars
månad till kläckningsorten, flyger då alltid myc-
ket högt, och synes med större ansträngning på-
skynda flyttningen än under hösten då hon, van-

ligen i stora svärmar, ofta 10 å i5 till antalet,
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träffas här kring hafsstränderna, hvarifrån hon
icke bortflyttar förr, äii hafvet tillfryser. Ofta

qvarstaniKi äfven en ocli annan, särdeles under
lindrigare vintrar. Ännu i Februari månad har

jag sett den i de stÖne fjärdarne i de grund och
strömdrag som sällan tillfrysa. DA, under den-
na årstid, några klara dagar inträffa, lyfter sig

denna majestätliga fogel, högt upp i luften, fly-

ger fram och åter, öfver den trånga öppningen
och låter då höra sin sorgligt klingande sång,

som liknar ett på afstånd hÖrt ljud af klåckor,

blandadt med gröfre toner af blåsinstrument. Ta-
ma Svanen (Cygn. gibbus) är här mer sällsynt,

i synnerhet vid flyttningen om våren; emedan,
efter min tanka, endast några få äldre individer

söka en nordligare kläckningsort, högst 4 »^f des-

sa foglar har jag denna årstid sett på en gång

tillsammans. De visa sig i början af året icke

förr än i början af April månad, och återkomma
med de yngre i slutet af September, då de fort-

sätta flyttningen åt södra orterna, utan att nå-

gonsin här qvarstanna.

2. Lerbenan (Charadrius apricarius).

Det har länge varit bekant, att åtminstone

de flesta slägten (Genera) bland Sumpfoglarna

(Grallipedes), vid sina flyttresor iakttaga den ord-

ningen att de äldre foglarna öfvergifva kläckuings-

orten, längre eller kort.ue tid förut och mera
spridde, än de yngi'e, som vanligen företaga flytt-

ningen sednare och i ganska stora skaror. I synner-

het har jag funnit förhällandet vara sådant med
Lerbenan (Char. apricarius). Märkvärdigt är lik-

väl, att ibland de mänga äldre individer jag skju-

tit af de först ankomne foglar af denna art, och

hvilka då ännu icke aflagt sin somniardrägt, jag

icke träftat en enda hona, utan endast äldre ha-
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nar. Ibland de tidigast ankommande svärmar-

na af yngre foglar, har det deremot icke sällan

häiidt att en och annan äldre hona blifvit fäld.

Jag slutar häraf att de äldre foglarna, som först

flytta, endast äro äldre hannar och alt honorna,

som här aldrig träffas i sommardrägt, qvarstan-

na på kläckningsorten, till dess ungarna erhållit

full styrka att kunna företaga flyttningen.

3. Göken (Cuculus canorus).

Då Gökens hushållning och lefnadssätt, som
i äldre tider gifvit anledning till fabler och giss-

ningar, nu börjat väcka de utmärktaste Ornitho-

logers uppmärksamhet; torde ett och annat bi-

drag till denna fogels historia, här förtjena ett rum.
Ehuru det icke kan nekas, att den småfo-

gel (Ärla eller sångare,) uti hvars bo Göken fått

tillfälle att lägga sitt ägg, med en oförklarlig köld,

låter sin egen afföda uppoffras och med en lika

oförklarlig ömhet, sörjer fÖr gökungens vård ; bör

man likväl icke tro, att den ömsinta Styfmodren,

villigt åtager sig vården af sitt påtrugade foster-

barn. Följande händelser synas bevisa verklig-

heten af denna förmodan.

I början af Juni månad 1824? såg jag hu-
ru en Gökhona, flere särskilta gånger, sökte in-

tränga uti en, tätt invid marken afhuggen ihålig

ekvStubbe; men hindrades derifiån af en hona
till Stensqvettan (Saxic. oenanthe), som med yt-

tersta förtviflan angrep Gökhonan, vid livarje

försök hon gjorde att intränga i stubben. Vid
hvarje misslyckadt försök, flög Gökhonan bort, och
satte sig på en, omkring 5o alnar från stället

belägen, gärdesgård; men återkom alltid efter en
stund, så snart äfven Stensqvettan aflägsnat sig,

hvilken likväl hade den försigtigheten att dröja

i granskapet. Då denna strid, efter en fjerdedels



38

timma upphört och Gökhonan aflägsnat sig, un-
dersökte jag stubben och fant, att Stensqvettan

der tillredt sitt bo och redan lagt 4 ägg. Detta

synes mig bevisa att Gökhonans försök att in-

tränga i stubben voro gjorda i ändamål att uti

Stensqveltans bo innästla sitt eget agg.

Sommaren 1827, hade jag tillfälle att åskå-

da en händelse af nästan lika beskaffenhet. XJti

en skogbacke, tätt beväxt med smärre granskog,

hörde jag ett ovanligt skrik af några mindre fog-

lar; jag närmade mig med varsamma steg det

stället, hvarifrån ljudet kom , och fant tvenae Röd-
hake-Sångare, (Syl v. rubecula) som höUo sig flad-

drande i luften, på de öfversta qvistarna af en

granbuske. Jag förmodade strax att ett rofdjur

eller en rolFogel, sökte att plundra de oroliga ma-
karnas bo; men fant, då jag närmade mig busken,^

en Gökhona uppflyga från marken, der, vid no-

gare efterseende, Rödhakesångarena lagt sitt bo..

Säkert hade Gökhonan der ärnat lägga sitt ägg,
om icke min otålighet, att befria de förtviflade

makarna från sin ledsamma gäst, derifrån hindrat

henne. Jag slutar häraf: att hvarje fogel äger

en förkänsla af de mödor och uppoffringar,, som
åtfölja vården af Gökens afFöda, och söker, så

vidt dess krafter tillåta, att undandraga sig den.

Också har jag funnit att, åtminstone i Söderman-
land, den fromsinta gråa Ärlan (Motacilla alba)

är den, som allmännast låter påtruga sig, denna
besvärliga förrättning.

Den vanliga tanken att Göken genast vid

sin ankomst om våren, gifver sin närvaro till-

känna, genom sitt allmänt kända ljud, är förha-

stad. Göken låter aldrig höra sig förr än 6 a 8

dagar efter sin ankomst om våren, och dröjer
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Qkc\ längre om obehaglig väderlek inträffar, S£imt

|},ortflyttar ännu sednare, efter den tid han upp-

liört att gala om hösten. I år (1828) syntes fean

här den 29 April; men hördes icke förr än den

6 Maj; upphörde att gala den 7 Juli; men var

ännu qvar den 20 Augusti.

4* Stora Korsnäbben. (Loxia pytiopsittacus).

Spridda individer af denna fogelart, hafva

bär blifvit sedde, på olika tider, hela året igenom.

5. Lilla Korsnäbben (Loxia curvirostra).

En nock af omkring 20 foglar af denna art

syntes här endast en gång (den 8 Juli) men
hafva sedan icke blifvit sedde.

6. Dalripan (Lagopus subalpina Nils).

Den 1 1 Februari upptäcktes denna fogel

uti ett skogskärr, beväxt med små tallskog samt

sqvattram (Ledum palustre) och på tufvorna lin-

gon (Vticcin. vitis idaea). Beständiga yrväder och

djup snö hindrade mig att eftersöka fogeln ända

till den 23 i samma månad, då jag erhöll un-
derrättelse att den åter visat sig. Samma dag,

Ijlef den äfven skjuten icke långt från det stället,

der hon 12 dagar förut, första gången blifvit sedd.

XJti dess mage fans endast löf och knopp af

lingonriset, som troligen utgjort dess enda föda

under de clagar fogeln här uppehållit sig. |),e

starka yrväder, som of|a inträffat under detta årets

vinter, hafva förmodligen varit orsaken dertill

att fogeln förflugit sig minst tvenne geographiska

bredds-grader, utom den sydligaste gränsen för

dess uppehållsort.



4o

7. Bläs-Gäsen (Anser alhifrons).

Af de 5 individer, som skötos här den 5
Maj, erhöll jag 3 till undersökning, af hvilka en,

i afseende på färgen, så vida skilde sig från de

Öfriga tvenne, att hon på undra delen af krop-

pen var rent hvit, utan några inströdda svarta

fjädrar.

8. Temminrs Strandlöpare (Tr. Temminkii).

Fyra foglar af denna art, syntes här den 23

Maj. Af dessa kunde endast en skjutas, som
fullkomligt liknade den uti Ornithologia Sve-

cica beskrifna variationen. Omkring fjorton da-

gar sednare den 7 Juni, sköts här åter en fogel

af denna art, som då hade sin rätta sommardrägt.—
Framtida observationer på denna fogel, skola upp-

lysa om icke den nämde variationen är samma
fogel i vinterdrägt. — Då fogeln fans här, ännu
den 7 Juni är det skäl att förmoda, att dess

kläckningsort icke uteslutande tillhör den nord-

iigaste delen af Europa.

9. Skrän-Måsen (Sterna Caspia).

Inom denna Sockens skärgård, hafva i år

tvenne par af dessa foglar valt sin kläckningsort.

En hanne sköts den 6 Juni. Uti boet, som var

lagdt på en klippa, utan underbädd, fans då 3:ne

ägg, hvilka till färgteckningen fullkomligt liknade

den Gråa Måsens (Lar. cani) utom det, att fär-

gorna syntes mer urblekta. I afseende på for-

men voro de något större än nyssnämde fogels

och mindre afspetsade åt smalare ändan.

10. Spräckliga Vipan (Van. melanogaster).

Denna fogelart, som blifvit räknad till de i

Sverige sällsynta, måhända af dess förvånande lik-

het med Lerbenan (Ghar. apricarius) träffas här

nästan hvarje år. Den skiljer sig likväl, på fäl-
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tet, frfiii den sistnämde deriili, att denna alltid

träffas uti eller nära vatten, och merendels i säll-

skap med smärre snäppartcr (Tringae) då Lerbe-

nan deremot alltid uppehåller sig på åkerfälten

eller torr ängsmark och utan annat sällskap än

sina samslägtingar. I handen skiljes den lätt genom
baktån, som saknas hos Lerbenan och de svarta

axillair-fjädrarna (pennae axillares) som hos den
sistnämde äro hvita.



Undersökning af några nya phe-^

nomen vid irisering^n af Labrador.

af

JNILS NORDENSKIÖLD.

Under åler upptagandet af en urgajnmal Jern-

grufva nära Ojamo gård i Lojo Socken i Finland,

har tid efter annan en mängd Labradorer blifvit

funne, utmärkte bland annat genon^ en större

grad af genomskinlighet och nära färglösbet vid

genomgående ljus. Då denna Labrador dessutom

befans vid reflection visa flere färger än de

vanligen förekommande, låt jag shpa några styc-

ken, och observerade dervid det frappanta phe-

nomenet, att iriseringen bildade reguliera figurer

af flere de mest klara och rena färger, i skönhet

vida öfverträffande dem Brev^ster genom polari-

seradt ljus uti några mineralier framkallat. En
närmare undersökning af iriseringen å detta mi-
peral har visat åtskilliga, ej förut observerade phe-

nomener, för hvilka jag här går att redogöra.

Ehuru detta ännu ej är utvecklad t med den npg-

granhet som phenomenernes mångfald fordrar, hop-

pas jag likväl, att äfven det lilla som blifvit af

pnig iakttagit, torde förtjena någon uppm^rksam-
Jiet. Den enda som före mig sysselsatt sig nå-

got närmare med iriseringen af Labrador, är Hes-

ehuru han endast fäst sin uppmärksamhet
-jr—

^) KASTr^EPxS Arcliiv, X. 273.
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vid den vanliga^ som alldeles; icte kan i detta

afseende jemföras med den jag i det följande äm-
nar beskrifva,. Det är likväl ej min afsigt att

anse Ojamo Labrador såsom 6tt särskilt mine-

ralogiskt Species: den lemnar ett nytt bevis, att

de genomskinliga kropparnas atomer kunna för

ljusbrytningen vara ordnade på olika sätt, utan

att man för öfrigt, i afseende å genomgångar el-

ler andra mineralogiska förhållanden, kan varse-

blifva några skiljaktigheter.

Att den mineralogiska karakteren af detta

Mineral är densamma som för vanlig Labrador,

synes af följande:

Specifica vigten är =2,692 tiU 2,696. Hårdhe-
ten = 6. Förhållandet för blåsrör alldeles lika

med Labrador från America, äfven i behandling

med nickeloxid Genomgångs-ytorne äro, li-

kasom vid fäldspath, trenne med olika grad af

tydhghet.

Om man kallar den mest tydliga genomgån-
gen Pj den mindre tydliga M och den minst
tydliga T sä är enligt ett medium af gan-

ska många med Woli.astons Gonyometer gjorda

mätningar:

P till M= 93^28'

P till 2^=114^48'

r till M= 1 19^6'

*) Iriseringen försvinner genom glödning, men smällesi

den glödgade biten i boraxglaset, återkommer irise-

ringen och synes ganska tydligt genom kulan så län-

ge något stycke deraf ligger olöst. Detta inträffar

äfven med den Americanska.

**) Enligt MoHS bestämningar är genomgången i^=Pr + ao ;

jP=..— samt T=l{ — J. Brist på individer me^

yttre kristal - facetter har utslängt möjligheten at|

jemföia detta med närvarande variation.
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förhållanden, som ganska litet torde afvika från

dem för Labrador i allmänhet. Refractions-för-

hållandet bestämdt genom ett prisma slipadt af

ett mycket klart stycke, befans=r i,633.

För att lemna en ungefärlig idé om de frap-

pantaste figurerne, bifogas teckningen af några
som blifvit synliga då Mineralet slipats i en med
genomgången M något när parallel direction. Fi-
gurerne 1—5 äro särskilta individer. jP/g-. 6 och y
föreställa en och samma tvillingskristall sedd
från olika håll.

Man observerar färgspelet lättast om Mine-
ralet lägges nppå en rörlig skifva, på det sätt,

att den slipade ytan är parallel med skifvan som
åter har en horizontel ställning. Observatör stäl-

ler sig emellan instrumentet och det fönster, hvar-

ifrån ljuset inkommer, under det skifvan vändes

kring sin aTJel till dess färgbilden bäst visar sig.

De gränsor inom hvilka bilden märkes äro ej

tränga, men man kan likväl icke röra skifvan öfver

3o° åt hvardera sidan, innan den är helt och

hållet försvunnen. Vid närmare betraktande af

ett stycke der figuren är fullkomlig, fmner man
vanligen en mörk kärna omgifven af flera fär-

gade zoner, som afvexla med mörka och närmast

kristallytan är omgifven af en ofärgad rand. Bil-

den af en sålunda väl utbildad kristall, visar föl-

jande ordning och färg-nuance zonerne emellan

,

{se fig. 8).
, , ,

,

a. Innerst en mörk kärna, stundom med blå-

aktigt grönt sken fläcktals.

b. Gult eller orange-blandadt med rödt, i

synnerhet åt sidan d.

cl. Purpur, åt sidan e öfvergående till skö-

naste blått,

e. Gulaktigt hvitt, starkt skinande»
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f. Ofärgad zone.

g. Gulaktigt livittj starkt skinande.

h. Skönaste blått, med purpur åt sidan /.

/. Brandgult och orange.

m. Ofärgad zon omger bilden, här och der

fläcktals ett blåaktigt sken synligt.

Den direction i hvilken ljuset faller på kri-

stallen, äfvensoni dess intensitet, inverkar mycket

på zonernes färgnuancer; så till exempel är, då
dagen mycket skeft faller på den iriserande ytan,

€ och g stötande starkt uti gräsgrönt under det

den blå färgen uti d och n är mindre klar. Sli-

pas stenen äfven å motsvarande sida så, att den
Ijildar en tunn skifva, så synes på denna allde-

les samma figurer och samma färgnuancer som
på den förra. — De zoner som äro ofärgade, äro

det på begge sidor af mineralet. — Om stycket

är tjockt, kan figurerne så vida vara olika, att

till exempel på den ena sidan synes figuren af

en sned Rhornb men på den andra en sexsidig

prisma. — Denna olikhet uppkommer så till sä-

gande af någon decrescence under kristall-bild-

ningen; jemföras de zoner som höra tillsamman,

kan analogien dock lätt återfmnas.

Slipas ett iriserande stycke parallelt med
genomgångsytan Tj, på det sätt, att de färgade

zonerne blifva afskurne, så finner man, att i en
viss direction, de ställen som motsvara de i huf-

vudbilden ofärgade zonerne å denna sida äro

färgade med ett skönt blått sken. Äro zonerne

ej väl fördeldte, utan mera tätt blandade i hvar-

andra, synes hela den afskurne sidan irisera med
ett skönt blått sken. Jag har ej funnit denna
färgnuance variera, utom att den blifver mera
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liögblå då minel-alet är niörkt och ogenomskinligt.

Är stenen icke slipad uti en med genomgången
M fullkomligt pärallel direction, så uppkommer
äfvéli å enkla individer en annan bild uti mot-
satt läge med litifviidbilden, hvilken jag i bör-

jan trodde egentligen tillhöra mineralet och gaf

namn af bibild; deii ses likväl aldrig å oslipade

mineralier, och har jag af sådan anledning trott

den uppkomma endast genom reflection, af de
starkt lysande zolierne e och gj emellan den
slipade ytan och genomgången M. Denna bild

har likväl den egenheten, att de ställen som i

egentliga bilden äro mörka, synas i denna färga-

de med ett ljust blåaktigt sken; men de å huf-

vudbilden färgade zonerne äro deremot uti bi-

bilden mörka. Dess läge till hufvudbilden be-

ror helt och hållet af slipningen. -F/g*. 2 före-

ställer en sådan bibild tillhörande samma sten

som föreställes Fig. /.

Mineralet har en synnerlig fallenhet att bil-

da dubbel-kristaller. Mycket sällan lägger sig hälf-

ten af den ena kristallen emot hälften af den an-

dra, 180° omkastad; men vanligen på det sätt, att

lameller af h vardera kristallen ligga hvarftals på
hvarandra. Denna fördubbling sker på tvenne

sätt, antingen efter ytan M eller ock efter ytan

iP. Den förra händelsen tyckes ej på iriseringen

hafva något inflytande, men på ytan P synes ut-

och inspringande vinklar af omkring lyS och

187^. I det sednare fallet får ytan M ett vågigt

€ller strimmigt utseende, och om stenen slipas,

ser man tvenne bilder, hvardera afbrutne af ofär-

gade linier tvers öfver hela stenen, h vilka åter

bilda färgspelet i den andra bilden. Någon gång

äro lammellerne så tunna, att tvenne bilder i
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blika directioner äro synliga utan att några öfär^

gade linier kunna tned ögat skönjas '*').

Ställes ögat vinkelrätt emot stenens iriseran^

de yta och ljuset får på sådant sätt upplysa den,

att iriseringen tydligt synes, återkomma bilderna

efter i8o° ömvändning af skifvan. Fig, 6 och. f
föreställa begge hufviMbilderne till en dubbel

kristall, der hälften af den ena kristallen ligger

emot hälften af den andra, omkastad 180° långs

utmed genomgången P; äfven här synes att, i

synnerhet vid gränsen, lameller från hvardera

kristallen hvarftals lagt sig vid hvaraiidra. I

afseende å vinklarne och ordningen färgnuailcer-

ne emellan, så äro de hos sammansatta individer

af lika förhållande med hvad hos de enkla re-

dan blifvit omnämdt. På genomgången T synes

likväl endast en bild^ hvilken, som vanligt, är

skönt blå.

Att bestämma de vinklar och förhållanden

under hvilkä bilderna synas, är flera svårigheter

underkastadt än man i början kan föreställa sig.

Jag har härtill begagnat mig dels af Wollastons
Genyométér, dels af ett instrument som jag 1818 lät

förfärdiga till mätande af kristaller med icke speg-

lande ytor. I stället för det sednare instrumentet

kan dock ett Astrolabium, på hvllket tuben är

löstagen, särdeles väl begagnas.

Ställer man den genomgång, på livilken huf-

vudbilden synes, para Hel, med instrumentets skif-

*) Begge dessa bilder kunna, om stenen är slipad, haf-
va sina motsvarande biJDilder, så att iriseringen synes
uti fyra diree tioner. Slipade Labradorer från JVorra

America visa ofta denna art af tvillings-kristaller;

jag har likväl ej på denna varietet kunnat märka
någon bibild som ensam tyckes tillhöra Ojamo La-
bradorn.
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va, och ögal vinkelrätt Jeremot, så kan mau
med ett hårkors graphiskt mäta vinklarne af de
figurer zonerne bilda. Den vanligaste figuren är

en sned Rhomb ABCD {seJig. p.) å hvilken dock
ofta tvcnne eller alla fvra hörnen äro afskurne,

så att sexsidiga figurer lika med FGHKLM bil-

das. Den mest tydliga genomgången P går pa-
rallelt med direction ac på det sätt, att plan

aBDc och genomgången P skär h varandra långs

utmed ac i en vinkel af 87°. Genomgången T
går parallelt med direction dhj, så att plan dhBA
och genomgången skära hvarandra vid ah med
en vinkel af ungefär 119^16'. Efter ett medium
af flera mätningar är:

Vinkeln BJC=.Sf^''.

Vinkeln GFC^GED=i\&^ således

Vinkeln ABD^g^" och FGE=.
Upplyses stenen genom skenet af en Argan-

disk Lampa, så kan man något när mäta de

vinklar hvarunder färgbilderna synas. Ögat och

lampan böra ställas i samma plan, samt stenen

med sin iriserande genomgångsyta vinkelrätt der-

emot; och bör tillika så arangeras att man kan
mäta så väl den vinkel som ljuset formerar med
den iriserande plan, som den hvilken ögat formerar

med samma yta då observation göres. Kan den
skifva, hvarpå stenen är fästad, röras kring sin

axel parallelt med sig sjelf, och således med den
reflecterande ytan, så finner man snart, att den
linie jcmfj hvari Ögats och ljusets plan skär den

reflecte-

*) Jag har anledning tro det GFC och GUD ej äro

fullkomligt lika stora, men de olikheter jag funnit

hafva varit så skiljaktiga på olika individer, att detta

ej varit möjligt närmare bestämma. Troligen är GUD
emellan en och två grader större än GFC,
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reflecterande ytan, då bilden synes under maxi-
mum af klarhet, är vinkelrät emot CD.

Låt AB [fig> 10— //) vara stenens yta der

den geiiomskäres af ljusets och ögats plan; Xm
den ankommande ljusstrålen af en argandisk

lampa, ställd på så långt afständ som den kan
utan att iriseringens tydlighet förloras; Ym den
iriserade ljusstrålen sedd af ögat vid Under
en sådan tillställning att vinklarne XmB och
YmB kunnat mätas, har jag låtit XmB variera

från 10° till 10° under det att YmB för hvarje

försök Llifvit observerad. Om mätningen sker

å en kristall, slipad efter genomgången Mj, och så

ställd, att Ögats och ljusets plan är vinkelrät emot
ytan och emot CD (Jig. g) sä finner man att

ehvad vinkel den ankommande ljusstrålen har
med ytan AB summan af a)inklarne XmB och
YmB alltid är densamma, BedÖmmandet af den
punkt der iriseringen synes tydligast är ej så lätt

att fi^nna, att icke en olikhet af flera grader emel-
lan hvarje enskilt försök uppkommer; men man
finner dock, att summorna af de vinklar der an-

falls-vinkeln är liten j blifva de samma som när
den är stor, då man tar medium af flera enskil-

ta försök. Sker mätningen i någon annan di-

rection än vinkelrät emot CD (fig. g) bHr för-

hållandet icke detsamma, då äro summorna smär-
re ju större difference det är emellan anfalls- och
iriserings-vinkeln.

Om LmO utmärker total reflection af ett

ljus vid Z under det vinkeln LmO är lika med
XmYj så finner man äfven att vinkeln OwF all-

tid är den samma, ehvad storlek vinkeln OmL—
YmX må hafva. Detta förhållande kan lättast

undersökas om man med Wollastons Gonyo-
K. Vet. Acad. Hand. 1829, St, I. 4
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meter mäter skillnaden emellan ljusreflection och $
iriserings-reflection under olika ställningar för ögat

och ljuset; dock bör kristallen då vara noga in-

justerad efter ofvan uppgifne föreskrifter. Den-
na vinkel, som kan kallas den bestämmande,, har
jag sökt på det noggrannaste mäta, dels uppå
olika individer dels under olika vinklar emellan

ögat och ljuset, och funnit den efter ett medium
af ganska många försök =32^4^' '*)• Ehuru olik-

heten emellan de enskilta försöken uppgått till

*) FöJjande Tabell upptar, i första colutntnen försöken

uppå 17 särskilta kristaller, utgörande hvarje tal

det aritmetiska medium af flera mätningar, utförde

för vighet i beräkningen i grader och hundrade de-
lar deraf; den andra columnen skillnaden emellan
hvarje enskilt lal och medium af alla försöken, samt
den tredje, qvadraterne af dessa skillnader.

l:sta 2:dra 3:dje

32,70 0,07 0,0049
36,5o
3o,5o

3,73 13,9129

2,27 5,i529

32,8o o,o3 0,0009
3i,3o 1,47 2,1609
34,30 1,53 2,340g
33,00 0,23 o,o529

29*96 2,81 7.8961
3 1,00 1,77

0,23
3, 1329

33,00 o,o529

32,3o 0,47 0,2209

34,60 1,83 3,3489
33,5o 0,73 0,5329

32,90 o,i3 0,0169
32,80 o,o3 0,0009
32,55 0,22 0,0484

0,396933,40 o,63

32,77 39,2740
=32°46'

Beräknas dessa försök enligt formehi

/?''=o,6745'\/—
^ 11—1

(der S=Summan af alla skillnadernes qvadrater och
11 observationernes antal) blir de sannolika felen å
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flera grader, anser jag likväl denna bestämning

temligen säker.

Antages XinBz=x och F7?z^==j samt bestäm-

mande vinkeln 0/?2F= ^==32^40' så blir 180—
{x-^ib) och således: x+jr=s=i8o®-—26= 114^28'.

Utaf föregående finner man att den ankom-
mande och den iriserade strålen kunna med hvaran-

dra förvexlas mider det samma ställning för kri-

stallen bibehålles, så att om ^=10® är jr= 104^28'

men om Ji?= 104^28' är j=io^, Directa obser-

vationer hafva blifvit gjorda uppå x ifrån 5 till 80
grader> med undantag af några grader emellan

5o och 60" der ingen observation kunnat ske,

emedan ljuset bortskymts af ögat. Utom dessa

gränsor kan iriseringen endast med svårighet ses,

och ingen mätning är möjlig. Medium af alla

directa mätningar af oc och j gaf ^-kt— i i 5^36'.

Jag anser likväl den förra bestämningen säkrare.

Skulle iriserings-ph^enomenet uppkomma ge-

nom strålarnes brytning inuti kristallen, så borde
det ske emot någon der befintlig genomgångsyta,

och brytnings-förhållandet samt lutningen af den-
na supponerade genomgångsyta kunna beräknas,

då man ktnner vinkeln emellan den infallande

och iriserade strålen under alla fall af olika lut-

ning emot kristallsytan. Om den infallande strå-

len ocd (Jig. 19) som vid d träffar ytan skul-

le brytas uti direction dq och inuti mineralet

vid q reflecteras emot en genomgångsyta prj så

skulle detta ske på sådant sätt, att vinkeln dqr

hvarje enskilt försök E''=Oy%6'j och sannolika fe-

let för medium
I «o567=--=,0.5

elJer iika med s grad i det närmaste.
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är lika med vinkeln pqc^ hvarefter den vidare

under utgåendet skulle vid c brj^tas uti direction

cy. Då man nu känner vinkeln AcY^ ehvad stor-

lek vinkeln XdB har, så äger man tillräckliga

data för en sådan beräkning, som likväl iemnar
endast det resultat, att brytnings-förhållandet är

= 1, det är, att iriserings-phasnomenet uppkom-
mer endast af en brytning emot sjelfva ytan AB
liksom fallet är med Perlemor '*'). Den bestäm-

*) Ehuru den beräkning jag omnämt endast Jemnat ett

negativt resultat, torde den dock förtjena att omnäm-
nas såsom ett strängt bevis, att iriseringen endast sker

emot ytan af mineralet, ehuru man då phaenomenet
betraktas, svårligen kan skilja sig frän en motsatt

tanka.

Om ljusstrålen xd faller emot ytan AB med en
vinkel xdB af 24^28', så iriseras den i en direction

af 90^ emot samma yta; om åter den infallande strå-

len xd bildar en vinkel af 57^14' emot AB^ så iri-

seras den uti en lika stor vinkel, det är, den åter-

studsar uti sig sjelf. — Det är begge dessa fall ja^

begagnat för beräkningen.

Låt j^g. i3 föreställa det förra samt
fig. 14 det

sednare fallet. Om nu brytningsförhållandet är = a
samt

vinkeln ZgB=Z
pgo=u
Bpr=m
jxdB^x
pdq—r
cqp—dqr—n så är

cos w=a cos2> men nu är ni—90=^/ således sin

/7i=cos w=a cos z (i) och cosw^=a^ cos z^=i

—sin och således sin i/=l/i—a^cos 2;^=cos m (2).

Vidare är cosr=a cos o: samt då
m + 71=90 och
m + r=7i

2w + r=9o och 2 /7i=9o—/'^ således

sin 1 7/?=:cos r=« cosjf=2 sin T^i cos 7?i
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da skillnaden äger likväl rum, att en viss punkt
alltid iriserar ljusstrålen med en bestämd färg och

i en viss direction, då den emot Perlemor och

fint repade metaller iriseras åt flera håll med
olika färger.

De förhållanden hvarunder den uppå ge-

noiligången T synliga bilden förekommer, här det

icke lyckats mig att bestämma, deh emedan ge-

nomgången är så otydlig att jag ej kunnat få nå-

got stycke slipadt parallelt med densamma, dels

emedan bildens läge är mycket skeft.

Hos dubbel-kristaller, hvarest lamellerne lig-

ga hvarftals vid hvarandra efter ytan P till i8o°

omkastade, synes enligt hvad redan är nämt,

tvenne hufvudbilder. Man inser, i anledning af

föregående, lätt, att vinkeln emellan begge de iri-

Insättes de förut (i) (2) erhållne värden af sin/?* och

cos;7z blir acos a:=2a cos s —«^ cosz^ hvaraf

4 cos
ö=

cos z

Nu var x—i^i%' och 3=57014', insättas dessa vär-
den i formeln, finner man «= i det är, ingen refrak-
tion äger rum utan strålen återsludsar och iriseras

emot ytan AB liksom om den hade flera fina strior

hvaraf den ena sidans lutning emot AB vore lika
med pr. Efter nu a=i så är i sådant fall sin w=
cos z och m eller pr lutning mot AB lika med 32"46'.

Bet skulle kui^na vara en möjlighet att bibiiden
uppkommer genom irisering emot den andra sidan
af ifrågavarande stria; men bilden är så otj^dlig och
läget tyckes vid olika kristaller vara så skiljaktigt^ att

ej någon beräkning kui^nat göras. Väl fann jag som
resultat af några försök, att, för bibiiden, x\-y vore
=259*^ och således 77z=5o§^, jag anser dessa försök
Hkväl föga påhtliga då bibiiden ej uppå någon sli-

pad kristall kunnat ses, ännu mindre mätas.
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serade strålavne alltid bör vara densamma elivad

vinkel ljuset må formera emot iriseringsplanen

och ögat, nemligen i det närmaste lika stor med
dubbla den bestämmande vinkeln. Då i detta

fall mätningen måste ske på det sätt, att ögats

och ljusets plan skär kristallen parallelt med ge-

nomgången Pj, det är i direction ac {fig* g) men
ej i direction a:jj så borde denna vinkel egent-

ligen vara något olika; men denna skillnad lig-

ger helt och hållet inom observations-felen och

kan ej genom försök bestämmas. Man märker
endast att den ena bilden faller på högra sidan,

den andra på den venstra, om den emot skifvau

vinkelräta plan hvaruti mätningen sker.



Analjs af Pyramider;

af

A. F. SVANBERG.

Emedan man ända hittills saknat en rent ana-

lytisk metliod för polyedrars behandling, så tror

jag att detta försök dertill ej skall sakna allt in-

tresse. Härvid har dock mitt förnämsta ända-

mål varit att finna allmänna uttryck för planer-

nas lutnings-vinklar, den relation som är emel-

lan dessa, samt, då de genom observation äro

funna, att finna förhållandet emellan pyramidens
öfriga dimensioner. Äfven tror jag att de form-

ler, hvartill jag på denna väg kommit, för sin

enkelhet och allmänhet torde förtjena något af-

seende. Innan jag öfvergår till analysen af py-
ramider, måste jag dock göra några föregående

undersökningar om polygoner.

I:STA PROBLEMET.

Låt ABCDEF &c. (Fig. i) vara en reguUer po-
Ijgon bestående af n sidor: det begäres att

finna cBfjvation för den räta linia^ som be-

stämmes genom hvilken som helst af poljgo-
nens sidor.

Låt coordinaternas origo vara taget i Cj,

samt låt CM vara abscissornas axel och CL or-
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dinaternas axel. Om är antalet af sidor i den
regu liera polygonen, så är hvardera af dess vinklar.

CDE=.DEF=^c. —(n-^n)

och således hvardera af vinklarna

EDG=.DEG=:GFH=
n

Följaktligen är

n n n

samt i allmänhet om man kallar ED den i:sta

linien, i^^" den 2:dra o. s. v., så blifver den
vinkel, som den u:de af polygonens sidor gör

med abscissornas. axel = Således måste
n

aeqvation för den räta linia, som bestämmes ge--

nom den u:de af polygonens sidor, vara

jr = J?tang—

f{u) bör bestämmas derigenom, att alla polygo-

nens sidor skola vara lika stora med a. Låt oss

för korthets skull göra

9M=tang— . . , . . (i)

och låt oss betrakta trenne efter hvarandra föl-

jande linier

j = x(p{ic)-\-f{u),

J =zx(p{it-\'i)+.f{u+ i),

om x' och y äro coordinaterna för intersections-

punkten emellan den i:sta och 2:dra, x" ochj*"
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emellan den 2:dra och 3:dje af dessa liiv'^r, så

uppkommer följande aeqvation

V(x^-x'7+(/^/r=^ ..... (2)

Genom elimination finner man

f{u-\-i)^f{u)

(p{u)i---(p{it+ l)

iEqvationen (2) gifver

^f^'^(|)-^^(|)^'^f a

det; vill säga

/A/N UTT^
— A,( — )=öJCos—(M+i)

och följaktligen är

A/* ^ 2;r , .

:= az, cos— (w + I

)

A9 n ^
^

öÉsin—.f2J^+i)
" +^ • . • (3)n

3 Sin^

Constanten >^ bestämmes derigenom ^tt ^'

A/
eller — skall vara när «^=o. Således är

A9
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2

iEqvationeii (i) gifver
syr

Sin—
A9 =

COS COS -^(u+ l)

Således blifver i följd af aeqvationen (3)

a COS —sin ^{lu+ i ) ^
— A/= —

COS COS — U^+l)

och följaktligen

2 COS—
Emedan /(m) bör blifva =q när w=o> så är

Följaktligen blifver

= cotansr

—

2 7*

-/(«)=
2 COS

n

a

^U7t
2 COS

n

un
^zsin~(

a C nUTT TT .
/U7!:\^'\

= < sm + 2cot— sm (
—

- ) >

= —( COS— + cot— sm—
j

Ju7i\ fl ji ny
cos

n
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. un . n f . vasm —sm —
. n lun

,sin—COS
n n

iEqvation för den räta linia , som bestämmes
genom den u:de af den reguliera polygonens si-

dor, är således följande

un . 7t / N

a sm —sin— (ii +1)
r=jctansf— .... (4).

W .TT 2un
sm —COS—

n n '

Om man söker coordinaterna X och Y för

en punkt inom denna polygon, som är så be-

skaffad, att afståndet ifrån denna punkt till alla

polygonens hörn är constant, så finner man

x=^- y r=~cot~.
2 2 n

Penna punkt kallas polygonens medelpunkt.

n:DRA PROBLEMET.

Om man har en pyramid hvars tillspetsning

består af n planer^ så begäres att finna all-

männa ceqvation för dessa planer^ i den
händelsen då dessa planers intersection med
pyramidens bas bildar en regulier polygon.

§ 3.

Låt coordinaternas origo vara taget på py-
ramidens bas i ett af den reguliera polygonens

hörn, och låt axis z vara vinkelrät emot pyra-

midens bas, aocis x vara en af polygonens sidor

och axis y vara vinkelrät emot axis x och
axis z. Låt alla polygonens sidor vara lika med
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Uj och aat^ig allmänna seqvation för planerna

att vara

z^Ay-^Bx^C .... (5)

det begäres att finna A^, B och C, Emedan al-

la planernas intersection med planet af x ochj^

bildar en regulier polygon, bestående af n sidor

hvardera lika med så måste aeqvationen (5)

blifva identisk med aeqvationen (4), när z göres

= 0. Följaktligen är

^ .
^^^^

ra\_=_ta„g_. .... (6)

. un . TC f \

c asin— sm-(«+i)

sm — cos—
n n

il)-

Om Xj Y och Z äro de motsvarande coor-

dinaterna af Xj y och z för pyramidens spets,

så fås en tredje aeqvation ur det vilkoret, att

alla planerna skola gå genom denna punkt.

Derigenom uppkommer således följande aeqvation.

z =^r+£x+c . . . . (8).

Om X och Y äro coordinaterna för medel-

punkten i den polygon, som utgör pyramidens

bas, så böra deras i förra paragraphen funna

värden insättas i aeqvationen (8); samt om tilli-

ka värdena af B och C ur asqvationerna (6) och

(7) insättas i denna samma aeqvation, så blifver

^ aAC TT 2U7r
2s|n^^sin^(^.+ i)'

Z = •r-T-T < cpt — T- 1ang + ^ :—
ol w "^77 ' n lun
A y. fl' sm —cos—

n n

aA
f 'TT TInr "TT
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aA

2Sin—cos

—

n n

Öf^COtailg-^

2 COS"
n

C UTV TT ^ . . UTT . TT 1
( COS— cos ~(w+ 1 )+S2n— ^ Gin—(

1
) >

n n u n J

Således är

2Z TT 1U7F
A =i — taner —cos-—

—

a n n

Bz=. tang—sinann
TT , UTT . 7^

f .

C = 2Zsec — sm

—

sin—(u+ i);

n n n

och om dessa värden insättas i aeqvationen (5),

så är derigenom allmänna ceqvation för de pla-

ner, som bilda pyramidens spets, bekant.

IIIrDJE PROBLEMET.

Det be^äres att finna uttryck på de ojinklapj

som planerna i denna pyramid göra med
hvarandra och med basen,

§4-
Låtom oss med A'j B' och C beteckna föl-

jande värden

lZ TT 27r .

A z= — tang—cos— + i

)

a n n ^

B r=i tang —sm

—

(m+ i )
a n n ^
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"TT • TT "Tt

=z aZsec—sin— (w + r) sin — (w + a)
n n n ^

hvarigenom aeqvation för det u + 1 :sta planet

blifver

Om man med a> betecknar den vinkel, som

det u:de planet gör med det w+i^sta så är

cos v = —

oi} +4^^ tang {—^^^^^

a^ + 4Znang(^y

Den vinkel som dessa planer innantill göra

med hvarandra, är

Följaktligen är

+4^^ tang f^Vcos —
COS = — — .... (9j.

a- + 4ZMang(f)

Om man åter med V betecknar den vin-

kel, som dessa planer göra med basen, sä är

cosF'= ^ —
Vi +^='+^»
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iZ tang

sin T' = -

och följaktligen

rr, 2Z TT

tangy —— tang —
(l TI

IT

^Ztang—= atang/^'.

Om detta värde insattes i aeqvationen (9),
så blifver

I + tang cos^
cos V —-^ "

I 4- cos =

I + tang

tang^'^ (i --cos —

^

i+tang/^'=*

eller 2 cos ^^^= 2 sin ^^^^
^

och följaktligen

TT

cos i sin — sin V.
n

Ur asqvationen (10) finner man äfven, emedan

1 cos V'^ — I = cos 2

COS 2 V =

Om man tänker sig en annan pyramid, som
är uppritad på samma bas med denna, men så

att coordinaterna för dess spets äro X, Y och

—Z^ så blifver 2V den vinkel, som planerna i
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den öfra och hedra pyramiden göra med h var-
andra. Låt et uttrycka förhållandet emellan py-
ramidens axel och sidan i den polygon, som ut-

gör pyramidens bas, så att

flt =—
a

så blifver

I — tang ( —
)

cos2r'= ^^-4 , , . . . (ii)

i+Ä^ang^^y

tangK'=Ätailg^
n

i-{-ct^ tangf— ) cos—
COSV=z . ... (12)

TT

cos 5/^= sin— sin (i3)
^ n ^ ^

TT

a = cot — tang (i 4)'

Om man således genom mätning med go-

niometer blott är i stånd att finna en af vin-

klarna F' eller 7^', så kan man alltid genom
aeqvationen (i3) beräkna den andra, äfven som
man af aeqvationen (i4) kan beräkna förhållan-

det emellan pyramidens axel och sidan i den
polygon, som utgör dess bas.

§ 5.

Om man i formlerna (11) och (12) gör

71=4, ^'^ blifver

cos 2
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cos iV — '

I +öt^

cos }^ =z
I +ec^

(se Grundriss der Mineralogie von Mohs, i T.

p. 55). Gör man åter i formlerna (ii) och

(12) 7i=6, så blifver
^2

cos iV —

cos V

3 + ^2

{se MoHS p. 58).

§ 6.

Är afståndet ifrån pyramidens spets till ett

af basens hörn lika med en af basens sidor, så

uppkommer följande seqvation

+ (i5).

Om de i aidra paragraphen på X och Y
fimna värden insättas i denna seqvation, så fås

4
{r-.cot(jy}

4 sinQ
och således

K, V, Ä, Handl. 1839, St, L
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Om detta värde af a^- insattes i ceqvatio-

neina (ii) och (12), så blifver

2 — 58111^—

Y

cosqA^ =
3.sin(^y

cos—
cosv — — '

"

3

och af dessa formler finner man följande tvenne

COS y — —:^cot —

1 TT

sin \V— —:^cos~.
V3 ^

Gör man n = 3, så erhåller man för vin-

klarna i en tetraeder

cos cos i.

Gör man åter 7z = 4, så erhåller man för

vinklarna i en octaeder

cos 2^' = cos^= — |.

iEqvationen (i5) kan ej äga rum, när 72>6,

emedan ct i den händelsen blifver imaginär.

IV;DE PROBLEMET.

Om man har en polyfon bestående af ix\ lika

stora sidor och hvarest blott hvarannan vin-

kel är lika^ så begäres att finna allmänna
(sqvationer på linierna i en sådan polyfon.

§ 7-

Låt ABCD &c. och EFQB &c. {Fi^, 2) vara

2:ne reguliera och lika stora poiygoner , hvar-
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dera bestående af n sidor, hvilka äro lika sto-

ra med och låt dessa polygoner hafva sam-
ma medelpunkt. När nu dessa polygoner skä-

ra hvarandra, så uppkommer en annan polygon
LMNOPQR &c. bestående af :in sidor, alla

lika stora sinsemellan, och hvilken har hvaran-

nan vinkel lika. Antag en af dessa vinklar t.

ex. MN0=,B7r. Emedan MNO alltid måste va-

ra större än NBO^ så är äfven alltid

n-i
g> och g<r.

n

Emedan summan af alla vinklarna i poly-

gonen LMNOPQR &c. är ^Tr^in-^i), så är

summan af tvenne bredvid hvarandra liggande

TT

vinklar =—(271 — 2); således
n

MN0^N0P=.'^(in-'2)
n ^

och emedan MNO^btt,

NOP =.^(n.T~i ^ 2)

Om man således antager NO=zbj så är

NBO = -(7i~. 2) , NOP^ ^(n.7^g-^2),

BNO = ( I e) , NObJU^x-^u.
^ n

Triangeln NOB gifver

sin NBO : siniVÖ.& = NO : NB
sin NBO : &mBNO= NO : OB

;

således är
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NB

BO

Åsin — (g72-i-2)

Sin —
n

. 27r
Sill —

n

Men NB=.NF och OB=:OG, följaktligen är

JYO+JYB+OB=.FG= BC
eller, om man i stället för NBj^ NO och j5C
insätter deras värden

azi^b \ < sin £;r ~ sui— (€72 + 2)}

Sin — ''^

n
7 . TT

2 o sm—
^ b cos— (m + i)

5r

sin—
n

b TT ^
/ M

( COS • cos — ($72 + r )}
cos~ ^

n

I . £75 , 11 f »

2C?Sin — sm — (£72+2)

n
cos —

Ti

(.6).

Om coordinaternas origo är i B^ BC ab-

scissornas axel och BS ordinaternas axel, så är

aeqvation för den u:de af sidorna i polygonen

ABCiy^Q. enligt i:sta Problemet följande

. un . n f N

iiLTT
^sin~.sin-(^^+i)

r X tansf—- —
sin— cos—

n n
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MiBii den u:de sidan i polygonen ABCD
är den iu:de i polygonen LMNOPQR; således

är detta ock aeqvation för den iu:de sidan i

denna flersidiga polygon. Om coordinaternas

origo flyttas ifrån B till O med bibehållande

af axlarnas directioner och i stället för a sub-

stitueras dess värde ur seqvationen (i6), så er-

liålles efter behöriga reductioner följande aeqva-

tion för den iu:de linien i polygonen ZMZVÖP^i?;
när coordinaternas origo är i O

tang
n

1 ' S7T . un n f X

10 sm — sm — cos —Un + 2W + 2)

sm — cos—
n n

in)-

På samma sätt finnes ock följande aeqva-

tion för den lu—^i :sta linien i polygonen

LMNOPQIi^ när coordinaternas origo är i O
samt OP abscissornes och BS ordinaternas axel

y = —X tang — {en iu+2)
n

T . £7t . un Jl f \
olo sm — sm —cos — (gw +

2 »» o» ^ '

un

n
(.8).

sin — cos — fgJ^—

§ 8.

När man flyttar coordinaternas origo ifrån

B till Oj och således vid de i andra paragra-

phen funna värden af X och Y gör
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. 171
Sin —

n

samt insätter värdet af a ur aeqvationen (16)^

så blifver

O Sin— cos — [in + 1)

X' = ^—^- ...(,9)
sin —

Z> sin — sin— (in + 2Y

^ =
n

sin —

Denna punkt är så beskaffad, att afståndet

derifrån till alla likvinkliga liÖrn i polygoneii

är constant. Om dessa båda olika radier be-

tecknas med CL och j3, så är

och följaktligen

b Sin—
:f (^0-n

SlU --^

n

På samma sätt finnes äfven

h sin — Un 4- 2)

-^^ ........ (22).

sin—
n

V:TE PROBLEMET.

Om man har en pyramid^ livars tillspetsning

hestår af 2n planer , och dessa planers in-

tersection med pyramidens bas är en liksidig

polygon^ som har hvarannan vinkel lika; så
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. begäres att finna allmänna oeq^vationer för
dessa planer,

§9-

Låt coordinaternas origo vara tagen på py-
ramidens bas i ett af polygonens hörn; \kl aocis

z vara vinkelrät emot pyramidens bas, axis x
vara en af polygonens sidor och axis j vara

vinkelrät emot axis x och axis z. Låt alla

polygonens sidor vara lika med b och 37(1 —f)
vara den vinkel, som den i:sta af polygonens

sidor gör med abscissornas axel. Om aeqvation

för det 2u:de af pyramidens planer är

z=iJj-\-Bx-\-C (23)

samt aeqvation för det 2^^— i:sta af dessa pla-

ner är

%=.Dj^Ex^F (24)

så begäres att finna Aj, Dj, E och F,
Emedan aeqvationen (23) bör blifva identisk med
(17) när z göres z=o, så är

B lUTT . ^._ = _tang— (ao)

C 2^ SUl ~ sm — COS— {g72 + 2i^ + 2)

. . (26).

sm—cos—
n n

Om X' Y och Z äro coordinaterna för py-
ramidens spets, så uppkommer följande aeqvation

Z=^F+^Z'+C (27).

Om de på JT' och Y i förra paragraphen
funna värden samt värdena af B och C ur
seqvationerna (25) och (26) insättas i aeqva-
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tioiien (a-^), så blifver efter behöriga rsdu-

ctioner
en

2 2n
bA sin— sin — (m -f 2)

z = — "
"

. 7t lun
sin-— cos—

•

n n

Följaktligen är ZnSin •— cos

,j4

** It

b sin— Sin — (en + 2)
a 2/1 ^ ^

sin — sin—
O Sin — sin— (en+ 2)

2 2« ^ ^

2Z sm— cos— Un + 2M + 2

)

sin — (£7z+ 2)
n
in

Emedan aeqvationen (24) äfven Lör blifv^a

identisk med aeqvationen (18), när z göres =0^
så är

E TT

-r- = tang — Un — 2w+ 2)D n

E, 26 sm — sin— cos — (m — 2W+2)

^ sm-- cos — (fn — 2i^+ 2)

och emedan alla de planer, som bestämmas af

aeqvationen (24), äfven böra gå genom den

punkt, hvars coordinater äro X'^ Y och

så är

Om värdena af E och F ur de båda före-

gående, samt af X' och Y ur aeqvationerna (19)
och
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och (20) insättas i denna sednare ^qvation, så

blifver efter behöriga reductioner

^Z>sin— sin — (en + 2)

sin— cos — fg/z -2^+2)

<3ch följakthgen är

Zsin— cos — (gTz —
n n ^ '

c^sin — sin — (g^z + 2)
2 2/2 ^ ^

Zn • 71 / y.

SUl— sin — (fTZ — 2U + 2)
n rt. ^ '

= -
^ Sin— SUl — (en-\-2)

Z. M7F 7t f X

sni — COS— (g^ — 2Z^+ 2)

sin— (en + 2)

VI:TE PROBLEMET.

Det begäres att finna uttrjck på de vinklar

som planerna i denna pyramid göra med
hvarandra och med baseji.

§ 10.

Om v är den vinkel, som det 2^^— i:sta

planet gör med det 2u:de_, så är enligt bekanta

formler

i+AD+BF
cos v = —

V(i

+

K. v. A. Handl. 1829, St. I. 6
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eller

cosa> =
sin sin^(g^ + 2) + sin )^

På samma sätt finner man äfven, om a>'

betecknar den vinkel , som det 2u:de planet gör

med det 2U+ i:sta

coso» =
b'^sm(^^ sin^(f72 + 2)^-«Z^sin^~^ cos

b^ sin ^~^^sin ^(sn+ 2)^ + Z^smQ^^

De vinklar, som dessa planer inantill göra

med livarandra äro

F=: 180-1; och F'= ISO^^^V'.

Det 2u:de och 2^^— irsta planet göra båda

en lika stor vinkel med pyramidens bas och om
V" är denna vinkel, så finnes

» 7 • c/t . >t / \

o sin — sin — Un + 2)

cos =
Z>^sih(^^^^sin^ (g72+2)^+Z^sin^—

Men cos = 2 cos p^''^—
i ;

följaktligen är

Z^ sin(^—^^cos -^(^^+2)—^^sin(^^ysin^(g72+2)^

Z^ sin ^—^^+Z>^sin sin^ (g/z + 2)

Z^sinf— cosg^T-— Å^sin ^ sin — (g/z- + 2 )'

cosf^ =-
Z^ sin (-^)^+ ^^sin (~}^^^" ~(^" +
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}p- sill f'—Vsin— fg^zf2)^—'Z^ sin f—

V

C0S2^ = —
sin ^—^ + Z>^sin (^—^ sin ^ (en + 2y

Emedan enligt bekanta tiigonometriska form-

ler är

tang V1^^^ ,

^
I + COS 2^''

så blifver, om man insätter det föregående vär-

det af COS 2/^"

Sin —
tangr''= ^ .... (28)

^ Sin —sin— (en + 2)

och deraf

Z sm— = 6 sin — sin —^ (m+2) tans

Om detta värde insättes i de föregående

uttrycken för cos }^ och cos K', så blifver

COS — [en + 2) tang J^''^ — i

cos =
i+tangF"2

cos STT tang V"^—i
COS =— ^—Tfn:,

i+tangT"^

Men I +COS V=: 2 cos \J^^'y

följaktligen är

tang F"^ {i + cos — [sn 4- 2)}
2C0S^/^^=

^ i+tang^
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TT
/A2

=: 1 eos — Un^-iY siii^K'
in ^

TT

cos )-V = ± cos -— Un^-i) sill V"»
^ in ^

För att finna hviiket af dessa tecken bör
nyttjas, så bör man anmärka, att emedan
nödvändigt måste vara mindre än iSo*^, så bör

cos ^ vara positiv. Emedan äfven (§ 7).

2n ~{- 2. 7^

m>n-'2y så är -—— > i och — (e^i + 2)>go^
n 2^z

TT

samt följaktligen cos— (6/24- 2) negativ. Af det-

ta sammanlagdt synes, att här tecknet — bör

nyttjas, och är således

TT

cos^V— — cos— Un + i)&\i\V" .... (29).

På samma sätt finner man äfven

cos |K'= cos ~sin/^" (3o).>

§ 12.

För att finna den relation, som är emellan

vinklarna V och V" , så bör man emellan

seqvationerna (ap) och (3o) eliminera vinkeln iir.

iEqvationen (29) gifver

cos -V =z sin ^'Vsin -— sin -cos—cos —
2 ^ 2 7Z 2 w

, TT , iTT , TT

= sul — sm— SIW K — cos— cosni n
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(cos|/^+cos—cosl/^')^=sinf — j sinf — j
sin

/^''^

^ siii^^y sinF''" - sill cos

hvilken aeqvation äfven kau skrifvas på följan-

de sätt

COS 1)^2^2C0S—COS lFc0Si/^'+C0slF"'2
n -

-

.(3i).

Enligt seqvationerna (28), (29) och (3o) är äfveu

2^ sin— sin — (s/z 4- 2) tang

Ä . TT
^ Sin —

n

COS — = COS cosec V" (33)

COS— — € — 2) = COS |/^cosec . . (34)./ 2 2 \ -ry

Om man således blott känner tvenne af

vinklarna Vj, Vj, V så kan man genom aeqva-

tionen (3i) alltid beräkna den tredje. Af eeqva-

tionen (38) eller (Sp) kan man finna vinkeln ztc

och af aeqvationen (32) förhållandet emellan

halfva pyramidens axel och sidan i den poly-«

gon, som utgör dess bas,

§ i3.

Af aeqvationerna (21) och (22) erhålles
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TT

=:0L^ 2Äj3 cos — +
71

SlHf

c- sin

Sin— (m + 1)

v ^ / öt^ — 2fltp cos ~+i3^

ou^ — cos

öt^ cos 2«^|3COS \- fi'

COS £^ =

cos— (g/^i + 2) =

— 2Äp COS ^ +
ra

— 2Äj3 COS — + j3^ COS —
ra

"

Ä"* —
' 2ötj3 COS ~^+ )3^

ra

Om dessa värden insättas i de ofvanföre

gifna uttrycken för cos cos J^' och cos

så blifver

Z^fflt^—2ötScosA+j3^cos —öt^P^sinf^Y

oosr=— 7^ - • -(35)

Z^(Ä^--^2^tj3cos~ + P^) + sin (^j

Z^fd^cos 2Äi3 cos ~-.+p^)--ct^P^sinf—

Y

7-r-, ^ ra ra ' ^ ' V ra y ,5/;%
cosF = ——^ . . (oo)

Z^(öt^ — 2ccji COS + P^) + sin
(~—J

Ä^p^sinfiLY-Z^(Ä^-2Äp cos -^+p^)

eos2r'' = - "^^^ ^....(37)
Z^(ä^--2äPcos-~-+ P^) + <*^/32 ^^"(

och af dessa acqvationer erhåller man
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Z ycos(;r - cos {F"- IF)

a, cos V"

Z Vcos {tt-V" -
|
r')cos(r"-^F')

7 "wiT^

« -i/cos (;r - V" -iF') cos{F"~iF')

7" ^ cos (5r - F" -^Ffms IF)

'

Dessa trenne formler gifva förhällandet

emellan a, och /3 när vinklarna F_, F' och

F" äro bekanta.

Om man i formlerna (35), (36) och (3^)
gör n=z2, så blifver

Z2(ä^^P^)-^ä2/32
;os/^ =

Z2(^t^ + /32) + ^2p

Z^(p--^-)^^^p
cosA^ =

2

2

COS 2/^"=
^2p2_^2^^2^p2^

Z2(^t2+P^) + ct2/3^

(se GruJidriss der Mineralogie von Mohs i T. p. Sy).



Anteckningar vid några Svenska

Djur- och Fogel-arters hushåll-

ning och lefnadssätt;

•i-

af

C. ULR. EKSTRÖM*

Fält-Råttan (Mas sylvaticus Linn.). Denna
Rått-art, som i Södermanland får namn af

Skogsblacka^ har alltid här varit räknad till de
Råttor, som sparsamt förekomma. Allmännast
har jag träffat den i skogstrakter, som gränsat

intill åkerfält i synnerhet då saftfulla växter

eller rotfrukter, der varit planterade. I rof-

land och potatis-täppor synes hon älska att

uppehålla sig under sommaren och gräfver, för

detta ändamål, hål i jorden, helst i dikesrenar

och gräsmark, uti hvilka hon denna tiden bor.

Då vintren nalkas, drager hon sig vanligen åt

skogen, der hon, uti hålor under murkna stub-

bar och starkt måsslupna tufvor eller stenar,

tillbringar vintern. Högst sällan träffas hon vid

gårdarna. Huruvida hon i sitt vinterläger sam-
lar något förråd af föda till vintern, känner jag

icke med visshet. En och annan gång har jag,

i slutet af September, funnit potatis, ekollon

och ärter i dess bo; men i så liten mängd att

dessa födoämnen icke synts varit bestämda till

vin-
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vinterföda, utan snarare kunde anses för öfver-

lefvor efter öfverflödiga måltider, tillkomne af

en rik tillgång på födämnen. Djurets parnings-

tid är icke bestämd; troligen börjar den strax

om våren och fortsattes med vissa mellantider

hela sommaren igenom. Från våren, till hösten, V

har jag på olika tider träffat mer och mindre
för sig komne ungar. Ehuru det icke, som jag

redan nämt, är utan exempel att denna Råtta

någon gång besöker gårdarna, har det likväl,

mig vetterligen icke varit anmärkt att hon, i

större skaror, öfvergifver sitt egentliga tillhåll

skogen, och i mängd flyttat till bebodda ställen.

Sådant var likväl förhållandet härstädes sistlid-

ne höst. Omkring början af October månad
började Råttornas antal ökas öfver vanligheten,

här vid Prest-gården. Jag förundrade mig att

dessa djur, icke, som vanligt denna årstid, be-

sökte ladugården, der den ännu otröskade sä-

den erböd öfverflöd af födoämne, utan tvertom
inträngde sig i mängd i sjelfva boningshuset.

Jag beslöt då att undersöka till hvilken art

dessa lika talrika, som besvärliga gäster hörde,

och fann att de alla voro Skogsblackor. Dag-
ligen togos flere uti de utsatte fällorna; men
detta oaktadt syntes icke antalet förminskas

förr än våren derpå, då de nästan på dagen
voro försvunna. Jag förmodar med visshet,

att djuret haft en förkänsla af den lika stränga

som långvariga vintern, och i följd deraf valt

ett, uppehålls-ställe, der det var mindre blott-

ställt för den oblida årstiden. Denna händelse
är ett nytt bevis på djurens anings-förmåga,
och bör i detta afseende icke sakna allt in-

tresse.

K. f^et. Acad. Hand. 1829^ St. I. 7
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Sparf-Ugglan (Strix pas^erina Linn.). Af
denna fogelait liafva, förliden vinter, flera in-

divider här blifvit skjutne. Denna ovanligt ri-

ka tillgång på en så litet allmän fogel, har gif-

vit mig tillfälle att vid dess seder och lefnads-

sätt , göra en och annan anmärkning. Morgo-
nen och aftonen, är i synnerhet den tid, då
Sparf-Ugglan jagar. Hon söker då alltid ett

högt träd, på hvars topp hon nedsätter sig och
lurar på rof. I denna stälhiing, liknar hon,

på afstånd, en Sidensvans eller mindre Krams-
fogel. Så snart hon blir sitt rof varse, ned-
skjuter hon på det med pilens fart och dödar
det i ögonblicket, derigenom att hon intrycker,

sina mycket spetsiga klor uti de mest ömtåliga

delarna af det angripna djurets kropp. En af

de Sparf-Ugglor , som här skötos, fälldes i sam-
ma ögonblick, som hon gripit en Näbbmus.
Djuret var redan dödt, då fogeln upptogs, utan

att detsamma blifvit trälFadt af skottet; men
vid en nogare granskning befanns, att Ugglan
hade intryckt klorna i djurets hjerta. Af dags-

ljuset besväras fogeln alldeles icke. Jag har

flera gånger sett den jaga i starkt solsken. Då
dess jagt-tid, på morgonen, är förbi, som van-

ligen inträffar omkring kl. lo f. m. döljer den
sig i de tätaste snår och buskar. Der kryper

hon mellan grenarna med största liflighet och

håller då stjerten alltid upplyftad, lik Tomlin--

gen (Sylv. troglodytes). Då hon jagar på af-

tonen, haller hon sig alltid närmare marken.

På denna tid af dagen har jag aldrig sett hen-

ne på spetsen af något högre träd. Helst sy-

nes hon vilja uppehålla sig i tät och mörk
skog, skild från bebodda platser, och har hon,

mig vetterligen aldrig blifvit funnen inom något
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hus. Då stark vinter och mycken sno inträffar

synes hon likväl någon gång vid gårdarna. Den.

brist hon då lider på föda, gör henne djerf.

En gång vet jag henne hafva anfallit en Steg-

litsa, som var satt till låckfogel uti slagbur.

Hon förföljer då Sj)arfvar och andra smärre fog-

lar och förfelar sällan sitt rof. Dess flygt är

mer vig och skarp än de öfriga Ugglornas. Mig
har hon äfven synts mer skygg, och svårare

att nalkas inom skotthåll. Dess låckton är ett

skarpt obehagligt ljud, som har någon likhet

med Snöskatans. Detta ljud besvaras vanligen

af makan, som alltid uppehåller sig i trakten.

Rackelhane (Tetrao tJroga Höides Nils.). Den
8:de Januari detta år, träffade jag bland en
svärm Orrar, som nedslagit i en björkskog, en
Rackelhane. Tian åtföljde Orrsvärraen , så ofta

den ömsade plats; men var alltid bland de si-

sta, som aflägsnade sig. Så ofta någon Orre
försökte att sätta sig i det träd, uti hvilket han
nedslagit, blef han genast af Rackelhanen bort-

drifven. Till och med då någon Orre råkade

att flyga honom på närmare afstånd förbi, yt-
trade han genast sitt stridslynne derigenom att

han antog en hotande ställning och med sitt

obehagliga rapplande läte, varnade den förbifly-

gande, att icke komma sig nära. Då det föll

honom in att flytta sig till något träd, der flera

Orrar förut tagit sin plats, flydde dessa genast,

och lemnade öfversittaren trädet till egen dis-

position, utan någon strid.

Rödbruna Kärrhöken (Falco rufus Lath.).

Af denna fogelart togs d. 23 Augusti en unge,
som nyss lemnat boet. Den insattes i bur,

för att uppfödas; men fick tillfälle att komma
på flygten, första natten. Jag förlorade deri-
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genom tillfället att noga granska och beskrifva

denna sällsynta fogel i dess första drägt. Hvad
jag med visshet påminner mig, i afseende på
fogehis färgteckning, är att den, öfver hela

kroppen, var mycket mörkare, än den äldre fo-

geln verkligen är. Ryggen svartbrun och en
mörkare, nästan svart, fläck utåt fjäderspolen.

Den rostgula färgen på hufvudet och halsryg-

gen, saknades alldeles, och voro dessa delar

knappt märkligt ljusare än ryggen. Under var

fogeln något, ehuru obetydligt, ljusare. Näbben
med näbbhuden och benen hade den vanliga

färgen. Iris brun.

Hus-Svalan (Hirundo urbica Linn.). Såsom
ett bland de många öfverflödiga bevis, som i

sednare åren blifvit sökta och framställde mot
Svalans vinterläge på sjöbotten, må följande

händelse anföras. Den 21 April d. å. kl. | till

3 e. m. ankom, hit till Prestgården en Hus-
Svala. Hon slog flere kretsar i luften öfver hu-

sen; men så högt att hon icke kunde nedskju-

tas. Likväl igenkände jag ganska tydligt arten.

Det besynnerliga i denna händelse, ligger uti

årstidens beskaffenhet. Snön täckte ännu, nä-

stan öfver allt, marken, endast högre backar

och bergspetsar voro bara. De större ström-

dragen voro väl öppna; men öfver en alns

tjock is, täckte ännu, icke blott vikarna, utan

äfven de större fjärdarna. Dagen var mulen
med lindrig sunnanvind. Termometern stod då
fogeln visade sig i3V, dagens medeltemperatur

var 6V. Då fogeln aflägsnade sig, sträckte den
N. V. ut och höllt sig alltid högt uppe från

marken. Qm nu, som traditionen är, det be-

synnerliga, och som det synes mot naturen

stridande förhållande skulle äga rum, att Svalan
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sänker sig från vasstrået, ned på sjöbotten och

der tillbringar vintern, är det likväl en påtag-

lig omöjlighet att hon kan arbeta sig igenom en

ismassa, som äger minst en alns tjocklek. Jag

förutsätter att den fogel, som syntes, icke gjort

någon längre fljttresa, utan nyss vaknat utur

sin dvala. Här skulle det inkast kunna göras,

att hon möjligen uppstigit utur de öppna ström-

dragen; men dessa äro, åtminstone häromkring,

utan vass, bland hvilken fogelns vinterläge ef-

ter berättelse skall sökas. Vidare kan väl icke

samma förmögenhet tilläggas Svalan, som en
del vattenfoglar äga , att längre eller kortare styc-

ke, framskjuta under vattenytan, i hvilket enda
fall hon möjligen kunnat arbeta sig fram från

strandens vass, till strömdragets medeldjup,
der öppningen alltid först visar sig. Icke hel-

ler har denna fogel någonsin varit ansedd att

äga den dristighet att kunna sänka sig ned på
i5 å 2Q alnars vatten, som är det vanliga dju-

pet på strömdragen kring denna Ö.

Från förflutna tider, har jag antecknat en
nästan dylik händelse, hvilken jag här, ord från

ord, vill införa. Är 1812, d. 8 April, såg jag

vid Söder Tuna Säteri i Södermanland en Sva-

la (Hirundo urbica), som flög fram och tillbaka

öfver ett strömdrag mellan fasta landet och den
holme

, på hvilken nänide gård är belägen. Det-

ta strömdrag var det enda , som vid denpa tid

var öppet, af den omkringliggande sjön. Svalan
flög länge öfver vattenytan och föll slutligen

ned vid isbrädden och försvann. Flere åskå-

dare voro härvid närvarande af hvilka en och
annan , som hängde vid den gamla fördomen
om Svalans vintersömn på sjöbotten, påstod,

som det verkligen på afstånd syntes, att fogeln
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endast kröp ned under isen, för att ännu en
gång inslumra till en längre framskriden årstid.

De flesta voro likväl af den sunda tanken att

sedan fogeln, som vanligt, sökt insekter öfver

vattenytan, utan att finna några, nedföll af van-

makt och drunknade.

Efter den erfarenhet jag i flere år samlat

om flyttfoglarnas förhållande vid sina flyttresor,

har jag funnit : att de ofta rätta sig efter tiden

då de böra vara framme på kläcknings-orten,

än väderlekens olika beskaffenhet. Att förhål-

landet var sådant år 1779, då vintern var lika

ovanligt blid och våren tidig, som vintern i år

varit sträng och vårens ankomst sen, be vises af

framlidne Prosten A. Bjerkanders blomster-Al-

manacha, införd i Kongl. Vet. Acaderaiens Hand-
lingar, der författaren, sid. 187, yttrar : ''Besjfi-

nerligt vavj attförlama icke skyndade sigfram.,

utan komma mest på sin vanliga tid'\ Att det-

ta förhållande ägt rum äfven detta år, då tem-
peraturen haft en alldeles motsatt beskaffenhet,

bevises genom de anteckningar jag häröfver

fört.

Af det jag här anfört, anser jag den slut-

sats med visshet kunna dragas, att de Svalor,

som blifvit uppfiskade med is-not om vintern,

om det annars någonsin inträffat, och hvllka

skulle bevisa fogelns dvala på sjöbotten, icke

äro andra gn sådana individer, som antingen

vid flyttningen om hösten, omkommit och fallit

i vattnet, eller, som i förtid ankomne om vå-

ren drunknat under det de, som vanligt, sökt

att öfver vattenytan samla insecter till sin föda.

Stellers-Jnden (An. Stelleri Pall.). Bland

de många sjöfogels-arter , som finnas spridde

kring Skandinaviens kuster, är ostridigt denna
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den mest sällsynta. Alla de underrättelser,

som möjligen kunna samlas om en så litet känd
fogel, kunna icke vara annat än välkomna för

Ornithologen. Händelsen har satt mig i tillfälle

att kunna meddela en och annan underrättelse.

Förliden sommar blef mig tillsänd en han-

ne af denna fogel-art,- skjuten vid Landsort

i Februari månad detta år. Olyckligtvis var

fogeln stoppad till vette och följaktligen benen,

samt vingarna efter vingvecket afskurne och
borttagne, cranium äfven uttagit och fogeln ge-

nom okunnighet vid stoppningen så vanställd

och förderfvad att jag icke, livad jag önskade,

öfver den samma kan lemna någon tillfreds-

ställande beskrifning. Af trovärdiga personer,

från det stället der fogeln sköts, har jag sökt

samla alla de underrättelser, som kunde erhål-

las. Dessa inskränka sig inom den uppgift, att

fogeln vid Landsort och trakten deromkring,
visserligen räknas till de sällsynta; men infin-

ner sig der likväl alla de år då Ahl fogeln (An.

glacialis) ankommer i större mängd. Stellers-

Anden ankommer då alltid några dagar före

Ahlfogels-svärmarne och som den är ett säkert

förebud till en rik fångst af Ahlfogel, skjutes

den sällan. Att fogeln är tydligt känd af Skär-

karlarna, bevises deraf att han fått sitt eget

namn och kallas Ahl-förrädare af dess förmen-
ta egenskap att låcka Ahlfogeln i försåtet, eller

åtminstone med visshet förespå dess talrika an-

komst. Denna omständighet synes äfven bevisa

att fogeln, vid Skandinaviens kuster, är mindre
sällsynt än man hittills förmodat. Sådant är

fallet med flere så kallade sällsynta sjöfoglar.

Mergus albellus t. ex. är här i Skärgården, h var-

je år synlig. Han åtföljer de första svärmarna
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af Knipor (An. clangula), som ankomma om vå-

ren. Skärkarlen känner den mycket väl under
namn af Sal-Knipa, Men dessa sällsynta foglar,

som endast få dagar, och i mycket ringa antal,

besöka våra kuster, träffas endast under senhö-
stens rysliga stormar eller för vårens kalla och
osunda luft och vådliga jagtfarter. Under en
sådan årstid, då helsa och lif så ofta blott-

ställes, har väl ingen Ornitholog ännu vågat be-

resa Skärgården, och troligen skall vetenskapen

ännu länge, förgäfves vänta en sådan uppoff-

ring.

Af mindre allmänna och förut, inom Mörk-
ön, icke funne foglar, hafva detta år följande

blifvit, dels sedde dels skjutne. Fjäll-Ugglan
(Strix nyctea) syntes den 6 Februari. Bergfin^
ken (Fringilla raontifringilla) ankom hit omkring
d. 1 6 April i ganska stor mängd, h vartill den
långa och stränga vintren torde bidragit, ty de

förlidna åren hafva högst sällan, vid denna tid,

någon enda individ blifvit sedd. Den har då

alltid åtföljt de stora skaror af Bofinkar, som
denna årstid ankomma.

Podiceps ruhicolliSj som här räknas till

sällsyntare foglar, sköts den 27 April.

Podiceps cristatiis i höstdrägt är här äfven

i år skjuten. Den person, som sköt denna fo-

gel, gjorde den anmärkning, att så ofta fogeln,

efter livarje dykning, viste sig på vattenytan,

hade han alltid en liten fisk i näbben. Jag fann

äfven i fogelns mage en mängd Spigg (Gastero-

steus Linn.) och tydliga lemningar efter en Sten-

Simpa (Gottus gobio). Detta synes bevisa, att

åtminstone denna art af Podiceps, lefver af fisk

ehuru Hr Faber upptagit hela slägtet bland de

foglar, som endast föda sig af vegetabilier och
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nekar bestämt att de foglar, som höra till

detta slägte, lefva af fisk.

Tretåiga Hackspetten (Pic. tridactylus) syn-

tes på en Holme i Skären den 1 1 Maj.

Hvitruggiga Hackspetten (Pir. leuconotus).

En hanne skots den 20 November.
Limosa rufa Briss. sköts den 26 Augusti.

Prut-Gåsen (Anser torqvatus). Ett par äl-

dre foglar af denna art, blefvo här skjutne d.

17 September.

Svarthufvade Sångaren (Sylvia atricapilla).

Af denna allestädes inom Sverige, sällsynta fo-

gelart, skötos d. ^'Äq Juni ett par, hanne och
hona. Dessa hade, som det syntes, nyss an-

kommit och ännu icke börjat att tillreda sitt

näste.

Gran-Sångaren (Sylvia rufa Lath.) hördes
här den 26 September och sköts den 3o derpå

följande. Att denna icke var någon förflugen

fogel, bevises deraf att flere af samma art, un-
der dessa dagar, hördes, på åtskilliga och vidt

skilda trakter af Ön.

*) Ueber das Leben der hochnordischen VögeJj s. 288,



Mugil Cephalus och Per ca Za-

brax^ tvenne ovanliga fiskar^ fån-

gade vid kusten af Skåne och

beskrifne

af

N. O. SCHAGERSTRÖM.

Utom ett i November månad detta år i Skal-

derviken fångad t nytt exemplar af Bräma Rajij,

livilket förvaras i Hr Kammarherren Baron Gyl-
LENSTJERNAS Samling, hafva på de två sist för-

flutne åren ännu tvenne Medelhafs-främlingar

besökt våra kuster, nemligen Mugil Cephalus
och Per ca Lahrax.

Mugil Cephalus har mig veterligt ej förr

blifvit sedd i de nordiska vattnen än förlidet år

(1828) den 5:te Augusti, då tvenne lefvan-

de exemplar lemnades mig af en i Lands-
krona boende Fiskare ; dessa voro tagne i

flundergarn nära mynningen af Heljarps å

omkring \ mil öster ifrån Landskrona. Vinden
hade under dessa dagar varit N. V. Den prde

Augusti lemnades mig ännu ett exemplar ifrån

samma ställe, och den i3 åter ett tredje, taget

närmare Landskrona.
Efter berättelse har äfven omkring samma

tid ett par exemplar blifvit fångade vid Se-

ländska kusten.



Det största af dessa specimina var i4|

Sv. verktum långt, och största bredden 3i, ett

annat var 12 och 2|, således obestämdt för-

hållande mellan längden och bredden; De öf-

riga proportionerna voro följande:

Hufvudet omkring i
,
ögonens distancefrån

munviken ögats diameter första rj^gg-

fenans distance från nosspetsen i|, dess största

längd ••'") (höjd) j-, dess bredd nära detsamma,
andra rjggfenans distance jrån nosspetsen |g,

dess längd |, dess bredd nära |; Bröstfenornas
längd nära |, Gumpfenans distance från un-
derkäkens framkant litet öfver hälften, dess

främsta längd |, dess bredd nära ~. Stjert-

fenans längd ej fullt |, och stjertens bredd
nästframför fenans mot ~

, af hela kroppens
längd.

Kroppens form långsträckt, temligen trind,

med rund buk och tjock rygg samt bred stjert-

rot; — kroppens undre longitudinella båge litet

mera krökt än den öfre.

Hufvudet helt och hållet fjällbetäckt, pan-

nan och hjessan mycket breda och platt kuUri-

ga; Ögonen lika långt fram, äro relativt stora,

cirkelrunda, temligen kullriga, med silfvergrå

ytterring, smal mörkgul iris, och svartblå pu-
pill; — JSäsborrarne med tvenne öppningar på
hvar sida midt emellan ögat och öfverläppen,

den bakre aflång, i vinkelrät ställning emot
pannan, den främre mindre och rund; munnen
liten, framtill tvers öfver uppsvängd i en trub-

big vinkel, så att underkäken har på midtenen
uppstigande köl , som motsvaras af en ränna i

öfverkäken och gommen; öfverkäken är, då

*) För att bibehålla samma term för alla fenorna, be-
tecknas med ordet längd, — fenstrålarnes längd,
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munnen tillslutes, litet längre än den undre; mel-
lankäkbenet (os intermaxillare) rörligt; öfverläp-
pen tjock, på dess kant sitta några små tandlika

men mjuka vårtor; för öfrigt äro sval jet, käkarne
och tungan tandlösa; — tungan mycket tunn,

hvit, ofvan med en långsgående köl, i ändan
tvär, och ända ut fastväxt; — underläppen
tunn; gällocken så väl som förlocket helbräd-

dade, tunna, och alldeles fjällhetäckte, öfver-
locket hredt och stort, mellanlocket långt och
krökt, underlocket smalt och krökt, i främre
ändan något rundadt, i bakre ändan tvärt; —
gälhinnan med tre strålar.

Sidolinien är alldeles dold af de stora

fjällen.

Bröstfenorna snedt fyrkantiga med afrun-

dade hörn, och tunn helbräddad hinna, till fär-

gen ljusgrå med något rödaktig anstrykning, samt
i5, dubbelt-tvådeldte, svartgrå strålar.

Bukfenorna sitta bakom bröstfenorna, men
längre fram än första ryggfenan. De äro med siii

hinna vid basen nästan sammanväxte, i ändan
rundade, hvitgula och tunna, samt bestå af en.

tagg och 5 mångdeldte, breda strålar.

Ryggfenorna äro tvenne, långt åtskiljde;

—

den första trekantig, med 4 mycket utstående,

starka, svartgrå taggstrålar, af hvilka den första

är längst och den fjerde kortast, samt en tunn
ljusgrå hinna med svart chattering; den bak-

re som sitter midt öfver gumpfenan, är rhom-
boidisk, i kanten urrundad, med lo strålar,

hvaraf 3 äro enkla och 7 stycken deldte; hinnan
är tjock, mörkgrå och helbräddad.

Gumpfenan snedrutig, i kanten urrundad,

ljusgrå, helbräddad, med 2 taggar och 9 mång-
deldte strålar samt tjock hinna.



Stjerten 2-klufven, med något spetsiga fli-

kar, och de yttersta strålarne enkla, men de
inre mångdeldte, till färgen mörkgrå.

Anus är telagen långt bakom kroppens midt.

Färden är på ryggen svartgrön, sidorne

silFverglänsande, med 7 mörkt gråbruna, långsåt

gående, parallela, temligen breda ränder, buken
silfverhvit.

Huden fjällig.

Fjällen stora, lätt afFallande, helbräddade,

med rät bas och rund ända, tunna och af myc-
ket fin textur; från midten till basen nedgå
några longitudinella, parallela strålar.

Då caviteten öppnas, och den starkt blå-

spräckliga, på inre sidan svarta bukhinnan
bhfvit borttagen synes öfverst *) och åt ven-

stra sidan, något af den främre tunnare de-

len af den mörkröda lefvern, nedan för hvilken

hela caviteten fylles af den mörkgrå, i slingor

liggande, och med mycket fett ombelagde, tarm-

kanalen.

Hjertat är stort, snedt, trekantigt, pyrami-
dalt, med afrundade hörn, och det högra hör-

net mest utdraget. Hjertörat är stort, mycket
tjockt, samt hjertsäcken på öfra sidan färgad

med ett svart pigment.

Lefvern är i förhållande till de öfriga in-

ällVorne liten, men temligen massiv, på öfre,

frärpre och bakre sidorne convex, på den un-

dre concav ; den består af tvenne hufvudlober, af

hvilka den högra är kort, bred och mera

*) Till undvikande af confusion anmärkes att läget

närmast hufviidet benämnes öfverst, emot stjerten

nederst, emot ryggen bakåt och emot buken framåt.
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tjock; den veiistra är längre, tunnare, tunglikt

utdragen och spetsig. Pä främre sidan är den-

na lob uppemot basen utdragen i en vinkel; på
undre sidan ät höger, näst framom gallblåsan

framskjuter en halfrund, tjock, vårtlik lobu-

lus, — Framifrån sedd är lefverns öfra sida

slät och convex, baktill består den af trenne

tjocka, halfspheriska knölar, af h vilka den med-
lersta är störst; dessa knölar upptaga ungefär

hälften af den öfra ytan. Lefverns parenchume
är temligen fast.

Gallblåsan är relativt stor, äggformig och
mörkgrön.

Mjelten som är mycket stor, svart, och tunn
samt till formen hälft lancettiik, ftister sig med
den öfra ändan vid magens botten, och åtföljer

tarmen på dess venstra sida.

Matstrupen är något trattformig, af tunn

textur ehuru tjockare än tarmen , innantill för-

sedd med smala, ojemt löpande, longitudinella

fållar, utan några tversgående sammanband; på
och emellan fållarna äro små, utaf inre hinnans

skrynklor formerade, vårtor tätt strödda ; — fål-

larna äro tjockast vid matrörets början samt
småningom aftagande ned emot cardia der de

alldeles upphöra.

Magen består af en, såsom fortsättning af

matstrupen nedgående, emot ändan afsmalnande

blindsäck och en uppåt, i spetsig vinkel, emot
dennas öfre del sittande, dubbelt toppformig py-
lori-del. Cardia-delens och blindsäckens textur

är ungefär lika med matstrupens, men deras in-

re hinna är sammetslik och utan fållar, med
undantag af några få i botten af blindsäcken.~
Pylori-delen är till texturen mycket tjock, till

följd af dess tjocka och nästan broskaktiga
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muskelliinna den är invändigt fållad i tjocka,

höga, enkla långsgående veck, som mot pylorus

äro högre och tjockare, samt närmare cardia-de-

lens tunnare, lägre och mera åtskilde.

Pjlorus är trång, och dess valvel liten;

utomkring pylorus sitta 5 eller 6, (på ett exem-
plar 5 på 2:ne 6) små, trubbiga appendices,

med tunn textur och sammetslik slemhinna.

T*armen mycket lång (omkring 4 gånger he-

la fiskens längd), utanpå mörkt blågrå, smal, jem-

bred, af mycket tunn textur; — mellantarmens
slemhinna är öfver allt finflockig; i tarmens bör-

jan synas små spår till longitudinella fållar,,

hvilka likväl snart alldeles försvinna; i slutet af

tarmkanalen är slemhinnan tjockare och litet me-
ra grofflockig.

Magen var fylld af små snäckor (ungar af

Turbo littoreus) och jord; —> i tarmkanalen
fans en svart, jordlik massa, samt ett och annat
snäckskal,

Simhlåsan är lång, jembred och räcker utåt

hela bukcaviteten. Den är framtill fastväxt med
bukhinnan, baktill är den fästad vid njurarna

samt ryggraden, och beklädd med ett silfver-

färgadt pigment.

Slägtdelarna bestodo på dessa specimina
blott i en ytterst fin trådlik sträng, som emel-
lan intestina och bukhinnan nedgick en på hvar-
dcra sidan till anus.

Njurarna nästan jembreda, ytterst tun-

na och smala/ gingo utefter ryggraden igenom
hela caviteten.

Perca Lahrax lemnades mig i år (1829)
den I :sta Augusti , af en fiskare från härva-

rande fiskläge, hvilken tagit den i Torsk-
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garn nära Hvéen, och som påstod sig förr sett

denna art i Sundet; de flesta fiskare jag sedan

frågat derom, neka dertill, och att den förstas

påstående varit ett misstag är allt skäl att för-

moda.
Det nu fångade exemplaret var i3| Sv. verk-

tum långt ocli Yägde li U. victualievigt.

Dess proportioner voro, största bredden
omkring |, Hufvudet i. Ögonens distancefrån
munnviken Ögats diameter omkring 3^-.

Första rjggfenans distance från nosspetsen

nära |, dess största längd omkring ^, dess bredd

|. Andra rjggfenans distance från nosspet-

sen i, dess längd ~, dess bredd omkring i,

bröstfenans längd omkring 1. Bukfenornas
distance från underkäkens framkant nära

deras längd |. Gumpfenans distance från un-
derkäkens framkant j , dess främsta längd nä-

ra |, dess bredd |. Stjertfenans största längd
nära \, — Stjertens bredd näst ofvan om fen-
roten jj af hela kroppens längd.

Kroppens form långsträckt, något hoptryckt,

med tunnare rygg än buk, ehuru båda temligt

kullriga, bakom sista ryggfenan blir kroppen
mera tunn; dess öfra båge är något mera
krökt än den undre, men afbrytes af en ned-

böjning under första ryggfenan. Stjertroteii

är bred.

Hufvudet ägglikt, tvers Öfver plattrundadt,

med liten, jemn, longitudinell docering, dess

öfre bredd synes härröra från de platta hjess-

benen, hvilkas kant ifrån bakre och öfre sidan

af ögonringen bilda en upphöjd rand, som sträc-

ker sig bakåt i en svängning öfver öfverlocket

och till sidolinien, i hvilken den slutar sig. —
Huf-
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Hufvudet är så väl ofvaii, som på gäl-lock, för-

lock och kinder, fjällbetäckt; nosen och undra

delen af hufvudet släta. Ögonen^, som sitta högt

upp och temligen långt fram på hufvudet, äro

stora, något kulhiga och djupt liggande, med
svartblå pupill, mÖik, i hronz stötande ytter-

ring och ytterst fin guldgul iris. Infraorbital-

ringen är framåt utvidgad, för Öfrigt smal.

Näsborrarna sitta nära ögonen, äro stora, och

hafva dubbla, tätt sammansittande, runda öpp-
ningar; — vid öppen mun är öfverkäken litet

kortare ; — mnnnen är uppåt böjd; öfverläppen
dubbel, genom det protractila interraaxillarbe-

net, hvars sidoskifva är bakåt ganska bred och

i ändan tver; Tänderna mycket små men star-

ka och spetsiga, kardlikt sittande i båda käk-

kanterna, samt i en smal, båglik rand på hvar-

dera sidan af gommen och plogbenets främre

ända; Tungan tunn, bred, broskaktig, i kanten,

helbräddad, i ändan fri, rund, och något skarp,

samt rödaktigt hvit och fint svartprickig, med
en liten sammetslik strimma af fina tänder midtpå,

samt en dylik på båda sidorna. Gällocken tun-

na, öfverlocket trekantigt, med den öfre bakre

vinkeln rundad, den nedre spetsig, samt på bak-

re kanten tvenne bakåt dragne, hårda, platta

något trubbiga taggar (hvilka på den nu fångade

fisken voro af öfverhuden så täckte, att de blott

syntes såsom enkla utdragningar af Gällocket,

men sedan fisken en tid förvarats i sprit äro de
fullkomligt synbare). «— Mellanlocket smalt, med
en hinnaktig, afrundad spets, som formerar en
slags lös-garnitur för öfverlockets nedra tagg;

Underlocket litet, rundadt, och helbräddadt; —
Förlocket smalt, nedgår rakt, och formerar vid

K. V. A. Handl. 1829, Su L ö
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sin krökning en rät, men afrundad vinkel, är i

bakre kanten fint tandad, hvilken tandning små-
ningom nedåt blir grÖfre tills i sjelfva vinkeln,

der tven ne större och separerade tydliga tag-

gar äro bildade; på nedra kanten sitta trenne,

större, långt åtskillda, framåt böjda taggar; Gäl'
strålarna 7.

Sidolinien börjar näst ofvanför öfverlockets

öfra kant, böjer sig der litet nedåt ungefär öf-

ver I af den tillbakalagda bröstfenan, hvaref-

ter den fortlöper rakt till stjertroten, der den
fullkomligt infaller i kroppens axis, den är helt

fin och består af långa, smala och upphöjda
punkter.

Bröstfenorna äro snedt fyrkantiga , med
afrundade hörn och tunn hinna, till färgen hvit-

aktiga, med något rödaktig anstrykning, samt i5,

dubbelt tvådeldta, utstående strålar utom den
i:sta, som är enkel och kort.

Bukfenorna sitta helt litet bakom bröst-

fenorna, men långt framom första ryggfenan,

de hafva en ytterst svag och tunn hinna, till

färgen äro de litet ljusare än bröstfenorna samt
hafva en stark tagg och 5 dubbelt tvådeldta, myc-
ket utstående strålar.

B.y§gfenorna äro tvenne, hvilka likväl vid

basen äro sammanväxta; den första halfrund,

med tunn mörkgrå hinna och 9, temligt starka,

spetsiga och utstående taggar, af hvilka den 4*de

och 5:te äro längst; — den andra är framtill

längst och baktill kortast, med tjockare och nå-

got sotigt-mörkröd hinna , med en kort, stark tagg

och 12 utstående dubbelt, tvådeldta strålar.

Gumpfenan som Hgger litet bakom andra

ryggfenan, är af samma sotröda färg och sam-
ma form, men vid busen svartgrå, samt utgöres
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af 3 korta taggar och 1 1 dubbelt tvådeldta ut-

stående strålar.

StjerteTij hvars basis är till ett långt stycke

fjällbetäckt, är svartgrå, tvåklufven med trub-

biga spetsar och (utom de yttersta, som äro en-

kla) mångdeldta spetsiga strålar.

Anus långt bakom kroppens midt.

Färden: Ryggen gråsvart, sidorna silfver-

färgade med, liten brytning i mässing; buken
hvito

Huden fjällig.

Fjällen starka, täta, femkantiga, med tver,

rundtandad basis, raka sidor, och spetsen for-

merande en afrundad , föga trubbig vinkel,

texturen är fin , och dess centrum ofvan pm
fjällets, — ifrån detta centrum till basen ned-

gå några divergerande strålar; — under försto-

ringsglas synes fjällets spets, ända från centrum,

beklädd med små fina taggar, som fjäll-likt täc-

ka hvarandra.

Då caviteten öppnades, syntes lefvern näst

under hjertsäcken till venster, samt nedom den-

na, den stora fyllda ventrikeln, som upptog he-

la caviteten, utom längst ned till venster, der

ändtarmen nedgick.

Bukhinnan tunn och glänsande.

Hjertat coniskt, med framdelen rundad,
bakdelen platt, samt snedskuren basis, stor bul-

bus aortae och mycket stort hjertöra.

Lefvernj som till färgen var ljust rödgul,

låg för det mesta åt venstra sidan; den be-

stod af tvenne lober, af hvilka den högra var

mycket liten, bredt njurformig, på framsi-

dan convex, på baksidan concav; den venstra
stor, till formen trekantig, med den öfra ven-

stra vinkeln nästan rät och afrundad; — ba-
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sen och veiistra delen någorlunda tjocka sapit

släta, högra kanten tunn och vågig, framsidan

convex, baksidan mera plan; på denna sida

syntes, på lefverns öfra venstra vinkel, en liten

Yårtlik lobulus, samt nedåt venstra sidan en
starkt uppstående kant. — I en grop på den
lilla, högra loben, låg den äggrunda, ljusbruna

gallblåsan, och ett par vener syntes tydligt på
den större lobens buksida. Lefvern var fästad

vid undra delen af cardia med tvenne breda,

hgamenter.
Matstrupen var helt kort vid och afsmal-

nade något mot öfvergången till magen. — Mag-
säcken var cylindrisk, och i förhållande till

fisken ganska stor; den bestod af en smala-

re cardia-del , en vidare och längre blind-

säck, samt en åt höger, bal^åt och i spetsig

vinkel uppåt, gående helt smal pylori-del; vid

pylorus var en stark sammansnörpning, och fem
små, metmasklika, enkla och trubbiga appendices,

som suto i krans omkring tarmen;— vid pylo-

rus böjde sig tarmen nedåt, åt höger, och litet

bakåt; den nedgick rakt och parallelt med magens
blindsäck och gjorde ned vid magens botten en

flexur, hvarefter den åter rakt uppgick något

öfver pylorus på venstra sidan, der den nu
formerade den andra flexuren, och geck derifrån

rakt ned till magens botten, der den drager sig

framåt och litet emot venster till anus.

Matstrupens inre hinna var långsåt fållad,

med parallelt löpande, låga och ej betydligt breda

veck;

—

Magsäcken^ som var starkt uppspänd af

räkor (Squillae), var innantill ofållad, med finfloc-

kig slemhinna ; i pyloridelen syntes tecken tiil nå-

gra fina, enkla, emot pylorus sammanlöpande lång-

fållar, som slutade sig i en starkt tillsnörpt
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pylorivalvel , som var liten och i kanten tandad. —
I början af mellantarmen formerades, på dess in-

re sida, stora, enkelt nätformiga fållar, som blef-

vo finare och lägre emot tarmens slut; ~ tar-

mens hinnor voro ganska tunna. — Ungefär vid

den nedra tarmflexuren hegynte ändtarmen, som
genom sin tjockare textur, ljusare färg och me-
ra sHngrande gång gaf sig utanpå tillkänna; -

—

den var innantill, genom en ej obetydlig valvel,

skild från mellantarmen, dess inre sida är ofål-

lad och slät och fint sammetslik.

Slä^tdelarna voro på detta exemplar otyd-

ligae En fin trådlik sträng, som började uppvid
pericardium, nedgick emellan intestina och buk-
hinnan på hvardera sidan, till tätt vid anus.

Simhlåsan var af cavitetens längd, bred
och af fast textur, fastväxt vid ryggraden och
bukhinnan.

Njurarna smala, jembreda och tunna.

Denna fiskart, som af Linné fördes till Ah-
borrarnas slägte , af Bloch till slägtet Scicena och

af CuviER till ett eget slägte, Lahrax ^ är af

Bloch afritad under trenne särskilta namn

;

Scicena LabraXj Sc, diacanthaj, och Sc. puncta--

ta; — att|den efter ålder och kön ganska myc-
ket varierar, är en bekant sak, och märkvär-

digt är äfven, det Baron Cuviers beskrifning

på Labrax Lupus '*'•") nästan fullkomligt öfver-

ensstämmer med det här fångade exemplar, oak-

tadt dess figur tydligt differerar derifrån:—-I dess

*) Histoire Natiirelle des Poissons |p. Guvjer et Va-
LENciEKNES Tom. 2. Paris 1828, P*

5i, seqq.
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Histoire Naturelie des Poissons beskrifvas alla

fenorna grå, då de deremot i dess äldre verk

beskrifvas såsom rödaktiga; detta torde härröra

af olika åldrar, och att det här fångade exem-
plar lika så väl som de af Mugil Cephalus va-

rit helt miga, bevisas säkrast af de ännu ej ut-

vecklade slägtdelarna.

*) Le Regne aninial, Paris 1817, p. 273.

Medföljande Tabeller utvisa:

Tab. III.

Fi^. lj Mugil Cephalus (jfisken till hälften förminskad).

Fig. 2, genomschnittet. Fig. 3j, munnen framifrån.

Fig. 4^ ett fjäll starkt förstoradt.

Fig. Sj Perca Labraxi, Fig. 6j genomschnittet; Fig.

ett fjäll starkt förstoradt.

Tab. IV.

Fig. 1—6j Anatomien af Mugil Cephalus ^ nemligen i na-
turlig storlek. Fig. 1^ Hjertat; Fig. 1, Lefvern sedd
från framsidan, a den venstra spetsiga loben; h dess

utdragande vid basen ; c högra loben ; d den vårtlika

lobulus; e gallblåsan. Fig. 3j Lefvern på baksidan;

Fig. 4^ Mjelten; Fig. S, Matstrupen, magen och
tarmkanalen, sedda framifrån; men tarmkanalen mer
dissekerad från det omkringsittande fettet. Fig. 6,
Matstrupen och magen skilda från tarmkanalen.

Fig. jj, Hjertat. Fig. 8j Lefvern sedd från framsi-

dan, a den högra och venstra loben.

Fig. Qj Lefvern från baksidan, a den högra loben, b

den venstra, c den i lefverns venstra vinkel, på bak-
sidan sittande lobulus, d den på den venstra sidan

gående upphöjda kant, e gallblåsan.

Fig. 10j,
Matstrupen, magen och tarmkanalen, sedda fram-

ifrån och litet irän högia sidan.



Beskrifning öfver en ny art Spol-

mask, funnen hos Python bivit--

tatusy jemte anatomiska anmärk-

ningarj
af

A. RETZIUS.

Denna Ascaris har främre delen af kroppen
smalare än den bakre; hufvudet utan vlnglap-

parj, munvalvlerna små, tydliga , rakt framskju-

tande, deras längd större än tjocklek, lika sto-

ra vid ändarna, som vid basen, mot ändarna slu-

tande i trubbiga vinklar, hvarandra något från-

skilda.

Djurets största längd i utsträckt tillstånd

5 tum Fr. mått.

Hannens största tjocklek \\ lin.

Honans största tjocklek 2 lin.

Hannen^ smalare än honan, särdeles mot
främre ändan, har merendels bakre ändan mot
slutet inböjd, försedd med dubbelt spiculum,
som utgår nära kroppens slut. Huden nästan

färglös, hälft genomskinlig, i utsträckta tillstån-

det alldeles slät, med tvenne breda, fullt ge-

nomskinliga och färglösa sidoränder.

Honan är något tjockare än hannen, samt
mot ändarna af kroppen mindre afsmalnande;
kroppens bakersta del merendels tjock och trub-
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bigt afrundad, antingen rak, eller ganska obe-
tydligt böjd, deremot böjer kroppen sig mera
hop på raidten.

Anatomiska kännemärken: Tarmkanalen utan
afdelningar, jemt, ehuru obetydligt tilltagande

i bredd bakåt, bildar efter hela sin längd regel-

bundna, i hvarandra inskjutande, på ömse sidor

motsvarande, ringvis sammanbundna vinkelfål-

lar. Hos honan .är lifmodern fyrdelt, öfvergå-

ende i fyra, hårfina ägg-gångar, som äro med
hvarandra hopvridna och öfvergående i lika mån-
ga, något tjockare, äggbildande rör.

Djuret lefver i tarmkanalen af Python bi--

vittatus.

Tarmkanalen är för det mesta platt, har

en öfre och en undre yta , samt tvenne si-

dokanter. Dessa sednare äro, liksom hos Ascaris

iumbricoides, fastade vid de klara sidostrimmor-

na genom en lös väfnad. Fållfårorna eller vec-

ken, som äro utantill, uppkomma genom de in-

åt liggande fållorna samt äro på öfra och un-
dra sidan af tarmen hvarandra lika och mot-
svarande. Vid främre ändan af tarmen bilda

de spetsiga, rätliniga, bakåt vända vinklar; ett

stycke från främre ändan och ända till tarmens
slut blifva vinklarnas räta linier krokiga, till

formen liknande den mindre Grekiska bokstaf-

ven ^Y\roc> ^. Dessa sålunda bildade krokliniga

veck förenas baktill parvis med hvarandra, äro

framtill mera utliggande och något convergeran-

de i ändarna, samt omfatta bakre delen af näst

framom liggande par. Härigenom kommer tar-
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men att se ut, som om den bestode af en mäogd
i hvarandra inskjutna leder.

Ifrån föreningspunkten emellan livarje par

af vecken , den nemiigen, som motsvarar vinkel-

spetsarna i de främre paren, utgår ett djupare

opart veck bakåt och lägger sig in emellan de

yttre ^>;r«-formiga fårorna, utan att träffa den
näst bakom liggande. Emellan de sålunda be-

skrifna fåror eller veck, bildar tarmen motsva-

rande upphöjningar, liknande sådana tvåbladiga

liljefigurer, som förekomma på en del orna-

menter. De sistnämda opara vecken förena sig

med dessa likt en stjelk; den ena figuren är in-

skjuten i nästa och så vidare ända till slutet af

tarmen. Någon så regulier och vacker fållbild-

ning känner man, mig veterligen, ej hos något

annat djur på detta organ. — I kanterna af

tarmen förenas de på öfra och undra sidorna

motsvarande vecken i andra spetsiga, framåt

vända vinklar, så att det hela, särdeles mot
främre ändan, får snarlikt utseende af ett vac-

kert flätadt snöre.

När man uppskär tarmen långs efter ena
kanten och utbreder den under vatten, så att

inre ytan blir synlig, får man se de inre fål-

larna, som motsvara vecken, eller fårorna pä
utsidan, och tvertom fåror, motsvarande upphöj-
ningarna på yttra sidan. När man ser dessa

fållar från ena uppskärningskanten af tarmen
till den andra, eller tvertöfver den utlagda tar-

men, bilda de figurer af det dubbla v (w^), som går

tvert öfver och äro alla sinsemellan parallela.

Dessa fållar äro dock ej ensamt uppkomna ge-

nom veck af tarmens hinnor, utan bildas äfven

af tjockare kanter eller ränder på inre tarm-
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väggen, hvilka hafva en ljusare färg än de mel-
lanliggande fårorna.

Hannens genitalier bestå af ett enkelt sä-

desrör, som öppnar sig, efter livad jag tyckt

mig finna, gemensamt med tarmen. Vid ytter-

sta ändan nedtill är detta rör smalare, men
blir straxt framom mycket vidare, denna vidd
bibehåller det ungefärligen till midten af krop-

pen (när det ligger utsträckt), härefter blir det

nästan på en gång smalt som ett hufvudhår,

men ett stycke längre fram utvidgas det åter

till samma vidd, som de vidare delarna af ho-

nans äggbildande rör, och blir först närmare
sitt slut (eller rättare början) i den blinda än-

dan åter hårfint.

På de exemplar jag undersökte, låg den
vidaste delen nästan rakt framåt, den öfriga

var deremot hoplagd i en mängd öglor, som
ej omgåfvo tarmen, utan lågo under den.

Hela röret utsträckt hade ungefärligen tre

gånger kroppens längd.

Rörets vägg var tunn, genomskinlig samt

innehöll en krithvit, tjock semen.

I bakersta delen af djuret är dessutom

tvenne andra kortare, hvita rör belägne; nem-
ligen de skidor, som innehålla båda spicula, då

dessa äro indragna. Dessa skidor tyckas öpp-
na sig helt nära hvarandra, och sluta sig fram-

åt, i det inre af djuret, h vardera med tvenne,

äfven hvita, rakt framåt gående strängar, som
fästa sig på de genomskinliga sidostrimmorna.

Hvardera skidan med ändsträngarna har unge-

färligen en femtedel af kroppens längd.

De båda spicula tycktes ej stå i någon för-

ening med hvarandra, utan voro fästade i hvar
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sin skida och kunde derur h vardera särskilt ut-

dragas. Då ett spiculum utdrogs, rynkade sig

dess skida, då skidan deremot utsträcktes, gick

spiculum åter in. På detta sätt kunde man
ut- och indraga h vardera särskilt, utan att den
andra rörde sig. På ett exemplar såg jag blott

ett spiculum sitta ute.

Enligt denna undersökning öppnar ej sä-

deskärlet sig i spicula, som man af flera Phy-
siologers anföranden lätt skulle kunna förmoda.

Sädeskärlet öppnar sig troligen gemensamt med
tarmen, och spicula äro blott att anse som fast-

hållningsredskap under parningen; kan hända
att de, införda i vagina, kunna bidraga att leda

semen in i den samma utefter deras yttre yta.

Honans genitalier börja med ett enkelt

rör (vagina), som öppnar sig i en enkel myn-
ning (vulva) vid slutet af kroppens första fjer-

dedel. Vagina har en femtedel af hela djurets

längd, och delar sig i fyra vidare rör (cornua

uteri), hvilka äro till tjockleken som midten af

vagina, men smalna i sin fortgång och blifva

slutligen af ett hufvudhårs finhet, med hvaran-

dra hopvridna. Härefter blifva samma gångar

åter något tjockare, till dess de efter en temli-

gen betydlig utsträckning återtaga sin nyssnäm-
da finhet, hvarmed de sluta. De lågo hoplag-

da i en mängd öglor och omvecklingar sins

emellan, men om vecklade ej tarmen på de exem-
plar jag undersökt.

Utefter hela förloppet innehöUo de ägg,
men dessa kunde jag ej noggrant undersöka i

brist på passande microscop; ej heller kunde
jag bestämma rörens längd, emedan de brusto

under utvecklingen. — Hitintills har man, mig
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veterligen, endast känt Ascarides med tvåkluf-

ven uterus

I intestina crassa af Pytlion bivittatus från

Bengalen, der dessa maskar togos, funnos i3

exemplar, större och mindre. — De största och
vackraste har jag här beskrifvit, äfven hafva des-

sa varit originaler till ritningarna, för hvilka

jag har att tacka Hr Candidaten Adolph Hvasser.

*) GuviER le Regne Animale T. 4> p« ^2, m. fl.

Medföljande Tabell utvisar:

Tab. V. Fi§. ij, Hanne i naturlig storlek, utsträckt och med
framstående spicula.

jP/g. 2j Honan.
Fi§, 3j En hona uppskuren — långs åt synens tarmka-

nalens undre sida. — På sidorna om tarmkanalen
äro de klara strimmorna utmärkte med blå färg.

Till sidan ligger den fyrdeldta lifmodern.

jP/g. 4^ Ett stycke af tarmens bakre ända sedd frän ena
sidoytan.

jFVg. Ett stycke af tarmens främre del visande de
w-formiga fållarna.

jFVg. 6j Hufvudet förstoradt , med de tre valvlerna, som
omgifva munnöppningen.



Beskiifning öfver en iiy Skandi-

navisk Lernaea från Nordsjön,

kallad Lernoea Dalmannii

af

ANDERS RETZIUS.

Under en kort tids vistande vid Christianssund,

i Augusti månad 1822, träffades i luktorganet

af en större Rajia Batis trenne exemplar af en
ovanligt stor Lernoea, hvilka med all omsorg
bevarades i spiritus vini, hvari de bibehållits,

utan någon förändring i sitt yttre utseende. Se-

dermera har jag förgäfves i de zoologiska skrif-

ter, som här varit tillfälle att rådfråga, eftersökt

upplysningar om denna djurart. Då den likväl

i flera hänseenden är mycket olika de hitintills

bekanta, och kännedomen om hela slägtet så

ofullständig, att de grundligaste Zoologer tveka

om dess plats i Systemet, har jag trott det va-

ra en skyldighet, att meddela Kongl. Academien
en beskrifning jemte tillförlitliga figurer öfver

detta curieusa djur.

Hufvudet är aflångt, nästan cylindriskt,

mot munnen något comprimeradt, nästan i rät

vinkel utgående från kroppen.

På hvardera sidan om hufvudets bakre del

är en rund upphöjning. Dessa upphöjningar
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likna vid flyktigt påseende ett par mycket ut-

stående, kulformigt rundade ögon (fig. ij 2^ 3^

d. d).

På hufvudets Öfra sida, något närmare mun-
nen, är ett annat organ beläget, som på samma
sätt antyder utseendet af en näsa och höjer sig

något öfver hufvudets profil-linia [Fig. 9.^ 3^

5, e).

Det består af en månformig upphöjning,

hvars horn sluta sig framåt i tvenne runda pa-

piller. Midt ifrån concaviteten af densamma
utgå rakt framåt, i samma riktning som hufvu-

dets profil-linia, tvenne andra, små, sins emel-

lan parallela, jemtjocka, smala och korta pa-

piller eller tentakler.

Munöppningen
j,

belägen på främre ändan
af hufvudet, är rund och så liten, att den knap-

past tillåter införandet af en sond, tjock som
ett fint svinborst. På båda sidorna om nämde
Öppning sitter en krokigt böjd, mot ändan af-

smalnad, något klufven valvel, liknande en klo.

De fria ändarna af båda valvlerna äro vända
mot hvarandra, och de hela likna ofullkomliga

mandibler eller sido-käkar {se Fig. 4^
Öfver munöppningen, emellan nyssnämda

valvlers öfre kanter, ligger en annan conisk,

framåt och nedåt böjd, med de förra lika lång,

emellan dem inpassad valvel, liknande en öfver'-

läpp {Fig. 4j 5j fs),
Straxt under munöppningen och de anför-

da valvlerna är en tversöfver liggande, liten,

tvär upphöjning liksom en underläpp {Fig* 5jf3),
Straxt nedom munnen, något bakom den

samma, eller på det ställe, som till det yttre

motsvarar hakan på fullkomligare djur, är ännu
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en liten conisk, för ändan afrundad, rätt ned-

skjutande kropp {Fig. stj 5^ g).

Från bakersta delen af hufvudet, eller från

den convexa delen af den böjning, som hufvu-

det bildar med kroppen, utgå tvenne långa, nä-

ra cylindriska, ringlade armarj som utsträckta

äro något längre än kroppen, slutande i fast-

hållnings-knapparna. Dessa armar {Fig, ij

3 a) äro vid hufvudfästet smala och svälla här-

efter hastigt ut, men aftaga sedan småningom i

diameter emot den andra ändan. Sammandrag-
na äro de något kortare än kroppen och hafva

i delta tillstånd ganska tätt sittande tverfållar.

Hudbetäckningen så väl för dessa armar,
som för hufvudet, kroppen och fotstumparna, är

elastisk, fast (hornaktig), nästan färglös, perle-

morglänsande, hälft genomskinlig, liknande den
hos Entozoa nematoidea.

Hvardera armen öfvergår i en tjock, för

ändan t vert urhålkad knapp {Fig, 1 2j som
mot armen till är convex och beklädd med den
nyssnämda allmänna hudbetäckningen. Den från

armen bortvända ytan af hvardera knappen är,

som nyss nämdes, i tver-riktningen urhålkad och
bildas på hvardera af en gulj, fast^ broskskifvaj

liksom hos Lernaea elongata. Båda knapparna
äro genom dessa tvenne broskpartier fast före-

nade med hvarandra, derigenom att de bilda

ett slags ojemn sutur emellan de mot hvaran-
dra liggande kanterna. Genom denna förening

emellan de båda knapparna äro de i friska till-

ståndet att anse såsom ett stycke och de båda
tver-rännorna förenas till en enda ränna, hvilken
åter omfattar ett särskilt broskstjcke {tvär-brosket)
af samma gula, bernstenslika, genomskinliga sub-
stans, som den, hvarmed det förenas. Det är
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smalt, långsträckt, månformigt böjdt, tjockast på
midten, smalare mot ändarna, li vilka äro af-

rundade (I^ig- 4)* Concava randen är vänd
mot djurets kropp och fast inpassad i den om-
talda rännan. Ändarna eller hörnen skjuta nå-

got öfver knapparnas yttre sidokanter. Knap-
parnas ränder (margines) äro hos tvenne exem-
plar Qregelbundet inskurna, hos ett annat hela.

Tvärbi^osket jemte dessa knappar voro djupast

infällda i Råckans kött, der de blifvit öfverväx-

te och fastsittande, så att de endast genom he-

la styckets utskärande och den försigtigaste dis-

sectioD derifrån kunde befrias. Någon ting, som
svarar emot det här funna tvärbrosket, har Grant
ej funnit hos sin Lernasa Vore ej möjligt,

att det lossnat från knappen och qvarstannat

in i cornea af Hajien, h varpå djuret fanns?

Kroppen {JFig, i
j, 2^ rn) framifrån sedd har

en nästan tresidig omkrets, är mera lång än
bred, mot hufvudet öfvergående i en rund hals,

som motsvarar trekantens spets. Främre och
bakre ytorna af kroppen äro rundaktigt platta,

med flera ringfåror och knöllika upphöjningar.

Sidorna äro tjocka och rundade. Basis, eller

kroppens breda ända slutar i tvenne större, run-

da kullar, innanför h vilka åter ett par mindre
upphöjningar finnas, vid hvilka de yttre ägg-

stockarna äro genom ganska fina trådar eller

rör fasthängande.

Framom så väl dessa som de stora kullar-

na är den andra tarmöppningen (anus) belägen,

i medellinien af kroppen. Den är långsåt gå-

ende, liniär, till sidorna omsluten af tvenne

fram-

*) Frorieps Notizen B:d XIX, N:o 2, November 1827.



framstående longituctinella läppar {Fig, i, 1),

Från dessa läppar utgå de båda fotstiunparnu

{Fig, h, h,); tveime jerantjocka, cylindri-

ska, för ändarna tvärt afrundadti, mot livaran-

dra och iDakåt bågforraigt böjda lemmar, liknan-

de ehuru ofullkomligt antydningar till bakre ex-

tremiteter ''").

De båda yttre ciggstockarna äro cylindri-

ska, ungefärligen af kroppens längd, något tjoc-

kare än armarna, i begge ändar afrundade, af gul-

aktig färg^ öfverdragna af en egen ytterst fin och
tunn, genomskinlig hinna. Äggen lågo i regel-

bundna rader och så sammanpackade, att deras

utåt vända ytor bildade sexkanter. De säckar,

livaruti äggen lågo, och som bildades af den om-
taldta, tunna hinnan, voro alldeles uppfyllda, så

att de innehöllo flera lager, som ej voro i be-

röring med den beklädande säcken. De förena-

de sig upptill genom hvar sin sträng, såsom
förut är omnämdt, h vilken förmodligen är en fin

canal, genom hvilken äggen nedstiga från krop-
pen till de yttre äggstockarna. Strängarna voro
fästade vid de mindre upphöjningarne af kroppens
i>asis på ett ej obetydligt afstånd från anus

Inre byggnaden af detta species Lernaeae har
jag ej på långt när funnit så sammansatt som

*) Antingen saknas dessa hos Lernaea elongata, ellerock
äro de identiska med de längre labia på sidorna om
Anus , som Grant omtalar, 1. c.

*) Hos Grants Lernaea voro de fästade vid labia helt
nära anus. I den Tyska öfversättningen står till ock
med att de öppna sig i tarmkanalen, hvilket ej lå-
ter sannolikt.

K, V. A. Handl. xSag, St, I. 9
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den af Lernaea elongata. Kanske hafva flera

omständigheter undgått mina ögon i anseende
tiil finhet, mjukhet och flera andra svårigheter,

som möta vid dessa och likartade djurs dissec-

tion.

Armarna fann jag vara ihåliga rör, egentli-

gen bildade af den allmänna betäckningen, hvars

inre vägg var belagd dels med circulära, dels

med longitudinella muskel-fibrer. De sednare

öfvergingo mot hufvudet i större knippen, som
inom hufvudets bakre del hade sina fästen. In-

gen tydlig nerv ej heller något större blodkärl

har jag i dem funnit. Deras utsträckning och
förkortning föreställer jag mig ske genom till-

och aff'örsel af någon vätska, liksom i de små
fötterna hos Echinus, eller i foten hos vissa

MoUusker.
Då hufvudet öppnades, fans det innehålla,

utom den del af tarmröret, som svarar mot
svalget och munnhålan, endast några små gryn-
aktiga kroppar, och de musklar, som gingo till

hudbildningarna. Munnens inre hinna och svalg-

rÖret voro lika tunnväggade som den öfriga de-

len af tarmen. De små grynlika kropparna lå-

go spridda utomkring dess vägg, voro utan färg,

och tycktes nästan vara lösa och lediga, så att

de under vatten kunde afsköljas. Troligen äro

de små körtlar.

Muskelknippenas antal i hufvudet är betyd-

ligt. De tycktes för det mesta utgå ifrån de

ögonlika upphöjningarna på sidodelarna af huf-

vudet ; derifrån fördela de sig, dels till den näs-

lika bildningen ofvanpå det samma, dels till

munnens valvler, dels till armarna.

Utom dessa musklar, som ingingo i nämda
upphöjningars ihåligheter, fann jag i dem in-
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genting. Till nerver och ganglier syntes ej

spår.

Inre sidan af kroppens Imd eller skal var

äfven beklädd med muskelfibrer. De circulära

lågo huden närmast och suto tätt intill hvaran-

dra, de longitudinella voro samlade i sex band,

som lågo inom det circulära lagret, tvenne på
främre väggen, tvenne på den bakre, samt ett

på hvardera sidan.

Tarmkanalen är kort och vid, går rakt från

halsen till anus. Dess väggar äro ytterst tunna.

Den är ej rund utan förenad af tre platta si-

dor (prismatisk), liksom den stora sinus longitu-

dinalis i menniskans hufvud. Den ena sidokan-

ten är bakåt vänd och förenad med rygghuden
genom ett ligamentlikt blad. De tvenne sido-

väggarna gå från denna kant öfver till den tre-

dje väggens sidokanter; denna sednare ligger ut-

efter bukväggen af kroppen, och från de sist-

nämda sidokanterna utgå dylika ligamentlika

blad, ett från hvardera, hvilka förena sig med
den gallerlika väfnad, som innehåller de inre

ovarierna.

Deniia gallerlika eller raångrummiga väfnad

var ganska fast och upptog till största delen de
rum, som äro emellan tarmkanalens båda sido-

väggar och bukhålans egna väggar. De många
små ca viteter, som den bildade, voro för det

mesta fyllda af ägg. Bland äggen förekommo
närmare tarmväggen några oregelbundna större

klumpar; jag kunde ej bestämt afgöra, antingen
de bestodo af rudimentära ägg eller af en egen
parenchymatös väfnad, i hvilket sednare fall

de väl borde anses som körtlar. De före-

kommo mig liggande helt lösa i cellulerna,

liksom äggen. För öfrigt fann jag ingen annan



bildning i denna del af djuret. De små fot-

stumparna voro bildade hufvudsakligen af den
fasta, elastiska huden, och voro inuti fyllda af

en temligen fast cellväf* Igenom midten gick

långsåt en fin canal.

Kroppens längd från nacken till de

stora ändkullarna . . . . . g lin. Fr. M.
Kroppens största bredd . . . 4| —
Hufvudets längd från nacken till

munnöppningen 5 «

Hufvudets största bredd Öfver de
ögonlika upphöjningarna « . 2| — —

•

Hufvudets bredd nära munnen . — —

-

Armarnas längd från utgången ur

nacken till föreningen med änd-
knapparna i sammandragnings-
tillstånd ........ y _ —

Fotstumparne utsträckte . . . 6i —- •

—

De yttre äggstockarnas längd . -yl .

—

Ehuru detta djur frambringar en nästan

oräknelig mängd ägg, torde det dock mindre
allmänt förekomma, då mig vetterligt ingen Zoo*
log tillförne anmärkt det samma, ehuru Rajia

£atis hörer till de allmännare Rockorna i Eu-
ropas haf.

De trenne exemplar, jag fann, hade ägg-
stockar. Grands Lernaeer innehöllo äfven agg;

och han anser djuret vara hermaphrodit. Giss-

LER beskrifver dock både hannar och honor af

Lernaea Salmonasa '*').

*) Kongl. Svenska Vetenskaps Acadeiuiens Handlingar
år 1751.
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Man antager allmänligen, att Lernseerna

flytta sig från det ena stället till det andra af

det organ, på livilket de liafva sitt tillhåll, eme-
dan man vanligen finner flera ärr och blessurer

omkring det ställe, der de sitta. Huru en så-

dan flyttning af den här beskrifna art är möj-
lig, kan jag, besinnande knapparnas enkla bygg-

ning och förening med det månförmiga tvär-

brosket, ej föreställa mig. Sannolikare förekom-

mer det mig, att äggen utkläckas i ytan af den
del, som skall bli dess tillhåll, och att änd-

knapparna inväxa deri redan ifrån början. Af
brist på föda behöfver ej djuret flytta sig, eme-
dan det troligen lefver af Mucus. Lernaeerna

förekomma nemligen endast på fiskarnas mucösa
hinnor i ytan af kroppen. Lernsea cyprinacaea

lefver på den yttre (slembildande) huden; L.

pectoralis, clavata och uncinata på fenorna; L.

nodosa och radiat^ på munnens slemhipna; L.

branchialis, asellina m. fl. på gälarqa; L. elon-

gata på cornea, och denna här beskrifna i lukt-

grqp^rna.

Deras plats i Systemet är ännu ej rätt af-

gjord. Lamarck har af dem bildat en egen pro-

visorisk class, Epizoaires, som han ställer på öf-

vergången emellan Vermes och Insecta"*). Schweig-
GER vill föra dem till Grustaoea för deras likhet

med flera af de lägre genera bland Entomostra-^

*) Lamai\ck Histoire JVaturelles 6tc. T. III, p. 226. '*ces

Animaux, joints a beaiicoup d'aiitres qui sont encore
a decouvrir et qui existent probablement

,
indiquent

Texistence d'une sprie particiiliere dont un jour peut-
étre, on pourra former une nouvelle classe^, et qui

vraisenibiement remplira le vide assez grand, qui se

trouve entré les vers et Jes insectes".
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ca •'). GoLDFUss för dem tillsammans med
Chondracantlius, Argulus, Caligus och Limulus
i en egen familj af sina Polymeria (Crustacea &
Arancides Lam.), som han kallar Aspidota

Då jag tagit mig friheten gifva detta species

namn efter Kongl. Vetenskaps Academiens aflid-

ne Ledamot Professor J. W. Dalman, har jag

dervid ej allenast haft afseende på hans förtjenst-

fulla bearbetning af Lernaeernes grann-slägten

,

utan särdeles velat begagna tillfället att ägna
en liten gärd åt hans minne.

Specifika characteren :

Lernoea Dalmanni corpore cordato elon-

gato; capite elongato, tuberculis lateralibus sub-

globosis; Ore terminali valvulis tribus discretis,

lateralibus furcatis curvatis , superiori conica.

Papillis (tentaculis?) in latere superiori capitis

quatuor, parvis. Papilla mentalis conica, bre-

vis, unica. Brachiis extensis corpore longiori-

bus, condylis terminalibus unitis
, cartilagine

lunari transversa munitis. Pedihus incurvatis,

cylindricis, ano approximatis. Ovariis externis

pendulis cylindricis.

*) Handbuch der Hat. Gesch. Leips. 1820, p. 466.
^*) Grundriss der Zoologie Pfurnberg, 1826.

Medföljande Tabell utvisar:

Tab. VT.

Fi^. ij Lernaea Dalmanni framifrån sedd i natm lig storlek.

a armarna, bb ändknapparna , c tvärbrosket, dd
de Ögonlika upphöjningarna på hufvudet. — hh fot-
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stumparna , hk yttre äggstockarna. / anus. ni

kroppen.

Fig. 2j Samma sedd från sidan, e de näslika papillerna,

g hakpapillen; de öfriga Jika med föregående figur.

Fig. 3_, Hufvudet ofvanifrån sedt, förstoradt. y/ Munnens
sidovalvler, J'2 coniska vaiveln, Fig 3' samma i natur-
lig storlek.

Fig, 4j Tvärbrosket.

Fig, S Cj fl f2j g som föregående, f3. underläppslik upp-
höjning.



Undersökning af några kolsyrade

salters sammansättning
j

af

J. SETTERBERG.

Vid upptäckten af kolsyran och dess salter,,

syntes man antaga, att de fällningar, som kolsy-

rade alkalier förorsaka i neutrala lösningar af

jord och metallsalter, äfven voro kolsyrade sal-^

ter. Detta var väl tiil en viss grad riktigt^, oak-

tadt sammansättningen af dess föreningar, ej förr

än i sednare tider ådragit sig Ghemisternas npp-^

inärksamhet. Det dröjde likväl icke länge innan

man märkte, att flera af dem höllo kemiskt

Lundet vatten, och man behöfver blott afverse

formlerna, af de redan kända saller, kolsyran

och vattnet gemensamt bilda med Talkjord.

Zink- och Kopparoxid m. fl., för att finna,

att vattnet i dessa ingår, än såsom kristall-

vatten, eller ännu oftare, i förening tillsam-!

mans med kolsj^ran bildar ett verkhgt dubbel-

salt. Kolsyran och vattnet bilda dock ingen

dubbelsyra, utan det beror helt och hållet på
hvarje oxids enskilta egenheter i hvilka propor-^

tioner carbonatet och hj^dratet äro förenade. Af
denna orsak är det omöjligt att från theoretiska

grunder, å priori, draga någon slutsats om des-

sa salters sammansättninsr, och derföre är det



12 1

jag tagit mig aiileduing meddela Kongl. Aeade-

mien den kännedom jag häruti haft tillfälle att

förvärfva.

Den analytiska method jag vid undersök-

ningen af dessa saker begagnat har varit den

vanliga, nemligen att inlägga en portion af den

torkade fällningen i en för lampa utblåst liten

kolf, hvars hals, sedan den blifvit utdragen och

erhållit en passande ställning, förenades genom
en cautschueksled med ett litet, på vanligt sätt

construeradt förlag, fyldt med smält och groft

pulveriseradt chlorcalcium , hvarefter analysen,

under iakttagande af nödiga försigtighetsmått,

verkställdes.

Utom denna method har jag vid ett par

tillfällen äfven begagnat mig af kolsyregasens

mätning, och derefter beräknat kolsyrans qvan-
titet. Härtill har jag nyttjat en glasklocka af

li tums diameter, jemt graderad medelst inmät-

ning af qvicksilfver, hvarefter vigten af den
kolsyregas, som rymdes af klockan, bestämdes,

så väl från analysen af kolsyrad kalk (ren och
klar kalkspath], som från kolsyrad silfveroxid.

Vid användandet häraf har jag invägt det äm-
ne, som skulle analyseras, i en liten kolf, hvars

hals sedermera blifvit utdragen till ett fint rÖr,

och böjd på det vid gasförsök vanliga sättet,

samt satt i gemenskap med qvicksilfver-vannan.

Kolsyran har ur sin förening blifvit utjagad med
en efter omständigheterna lämpad värma, och
då gasutvecklingen upphört har vattnet, som nä-

stan alltid varit närvarande, medelst lindrig upp-
värmning blifvit jagadt till nedre delen af röret,

hvilket jag i det samma afskurit^ och kolfvens

vigtsförlust bestämd. — Kolsyregasens volum är

sedan beräknad uti tort tillstånd vid -|-20°teiil«
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peratur och 0,76 metliers barometerhöj d, efter

Gay-Lussac's formler. Som kolsyregasen medför
atmosferisk luft från kolfven, har jag alltid bru-

kat att låta kolsyregasen absorberas af ett styc-

ke kalihydrat, och sedan detta efter 12 a 16
timmars förlopp blifvit utdraget, samt den åter-

stående atmosferiska luftens volum reducerad

till den ofvannämda temperaturen och barome-
terhöjden, har dess volum blifvit subtraherad

från kolsyregasens. — Denna method riktigt ut-

förd gifver pålitliga resultater. Den äger likväl

den olägenhet, att en portion kolsyregas stannar

qvar i kolfven, och går således förlorad. För
att göra detta fel så litet som möjligt, har jag

vid kolfvens förfärdigande, först utdragit glasrö-

ret ett litet stycke, och straxt invid denna sma-
lare del af röret utblåst kulan, hvars stoiflek

jag jemkat så, att den blifvit fylld af det ämne
som skulle analyseras.

Efter att nu hafva gjort reda för den ana-

lytiska methoden, får jag närmarci beskrifva de

salter som blifvit undersökta.

Kolsjrad Koboltoxid.

En kokande och något utspädd lösning af

kobolt-chlorid fälldes under påstående kokning

med en solution af tvåfaldt kolsyradt kali, som
i öfverskott tillsattes. Fällningen tvättades, tor-

kades, inlades i en liten kolf och torkades åter

till dess all vigtsförlust upphörde. Vid analy-

sen gaf den
Beräknadt.

Vatten . . . i3,62 å i3,36 i3,53.

Kolsyra . . 16,67 — i6,23 16,46.

Koboltoxid. 69,71 — 70,41 70,01.

hvilket gifver formeln 2Go^C +CoHg^
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I en kokande lösning af tvåfaldt kolsyradt

kali indröps en neutral solution af koboltchlorid.

Fällningen, behandlad såsom förut är nämt, gaf

vatten i2,5i å 1 2,44 5 kolsyra 18,74 ä 18,78;
koboltoxid 68,75 ä 68,78. — Försöket ändrades

så att vätskorna blandades medan de voro var-

ma, men ej kokande, ocli fällningen tvättades

med varmt vatten. Detta medförde derunder
beständigt koboltoxid. Yid analysen erhölls

vatten i2,o3; kolsyra 19,06; koboltoxid 68,91.

Detta förhållande synes utvisa, att ett annat kol-

syradt koboltsalt existerar, ehuru det under fäll-

ningen och tvättningen till största delen sön-

derdelas.

Ett godt sätt att pröfva koboltoxidens ren-

het, består deruti att i en platinadegel öfver-

gjuta den nyss glödgade och vägda oxiden med
distillerad svafvelsyra, förut utspädd med litet

vatten, afdunsta till torrhet och upphetta det

återstående saltet till svag glödgning, samt be-

stämma vigt-tillökningen, och om denna icke

noga instämmer med hvad den enligt räkning

bör vara, kan man taga för afgjordt att kobolt-

oxiden innehåller någon främmande inblandning.

Det faller af sig sjelf, att man förut måste öf-

vertyga sig om att ingen nickeloxid är närva-
rande.

Kolsyrad Nickeloxid.

Fälles en neutral och något concentrerad
lösning af nickelchlorid under påstående kok-
ning med tvåfaldt kolsyradt kali, sä fås , om nic-

keln är absolut arsenikfri, en gelatinös fällning.

Efter tvättning med varmt vatten, skrumpnar
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den starkt i torkning och blir cleruncler genom-
strödd af en rnängd livitare gnistror. Torkad
på ett varmt ställe gaf den i två försök vatten

17,73 å 17,64; kolsyra 1 4,83 å 14,96; nickeloxid

67,54 a 67,40. Samma oxid upplöstes i saltsy-

ra afdunstades till torrhet, återupplöstes samt
utspäddes med vatten och fälldes kokande, med
enkelt kolsyradt kali i öfverskott. Fällningen
delades i 2:ne delar, af hvilka den ena delen
tvättades med kohett och den andra med kallt

vatten. Vid analysen, som anställdes på prae-

paratet i lufttort tillstånd, utan förutgången
torkning vid en högre temperatur, gaf det

tvättadt med kallt väften. tvättadt med kokhett vatten.

Vatten .... :25,35 — — -— 23,17.

Kolsyra ... 5, t 5 — ^ — 5,23.

Nickeloxid . . 69,50 .-^ _ —. 71,69.

Man ser således att tvättning med kokhett

vatten icke har något märkbart inflytande på
praeparatets sammansättning, då man jemför oxi-

dens och kolsyrans relativa qvantiteter, ehurn

vattenhalten vid detta tillfälle rättat sig efter

luftens fuktighet. Samma oxid upplöstes derfö-

re åter i saltsyra, och behandlades såsom förnt

med den skillnad, att lösningen nu var mera
concentrerad, och att ungefär lika mycket kolsy^

radt kali tillsattes i öfverskott som det som till

fällningen åtgått. Den torkades i vacuum öfver

svafvelsyra vid + J 00^ till dess all vigtsförlust

wpphört, och befans sammansatt af i5,2 5 d. vat-

ten; 1 1,06 d. kolsyra och 73,69 d. nickeloxid.

Oxiden löst i saltsyra, och upplösningen afdun-

;stad till torrhet, upplöstes i en större mängd vat-

ten, så att solution endast i massa sedd var grön.



fälldes med kolsyradt kali i öfverskott, tvätta-

des med kokhett vatten, torkades i vacuum, vid

+ 100^, Öfver svafvelsyra och analyserades. Den
gaf dervid vatten i5,43; kolsyra 2,99; nickel-

oxid 8 1,58. ^ Nickeloxiden åter löst i saltsyra,

och behandlad på samma sätt som förut, utom
det att lösningen icke var fullt så mycket dilue-

rad, fälldes med kolsyradt kali &c.; men fäll-

ningen lemnades i luften att torka, och analy-

serades i detta tillstånd. Dervid erhölls 58,o5

d. vatten, 3,17 d. kolsyra och 68,78 d. nickel-

oxid.

Af det anförda torde man finna, att fäll-

ningens sammansättning i synnerhet beror af

vätskans Utspädning. Då kolsyrehalten endast

går till procent, kan man i den torkade

fälhiingen icke urskilja några olikartade delar;

men då den stiger till 11 ä 12 procent äro des-

sa med blotta ögat ganska synbara. Man skul-

le förmoda, att vattenhalten ökades i samma
mohn som kolsyrans mängd minskades; men
analyserna bekräfta icke denna förmodan, ty
vattenhalten är ungefär den samma, då kolsy-

ran utgör 2,99 eller 11,06 p. c. af föreningens

vigt. Vattnets mängd är likväl svår att med
full noggranhet bestämma, emedan hygroscopisk

fuktighet envist qvarhålles. Vid de försök då
praeparatet blifvit torkadt i vacuum, har jag in-

lagt det fint rifvct i den lilla kolfven, hvilken
sedan nedsattes i en degel, fylld med sand, upp-
hettad till + 100°, hvarefter alltsammans, jemte

ett kärl med svafvelsyra, sattes under recipi-

enten af en luftpump och luften utpumpa-
des så hastigt som möjligt. Ehuru degeln var
sä stor, att den efter i~ timmas förlopp ännu
kändes varm, var det nödvändigt att repetera
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Om den kemiska sammansättnin-

gen hos Svaflets föreningar med
metaller, sådane de bildas vid

smält-processei* i stort
j

AF

B. G. BREDBERG.

Flera år hafva redan förflutit^ sedan första för-

söken gjordes att, efter cliemiens och den chemiska

mineralogiens dåvarande ståndpunkt, utröna sam-
mansättningen af de producter, som yid metal-

lurgiska operationer i stort allmännast bildas,

och i en afhandling, som Kongl. Academien be-

hagade intaga bland sina Handlingar har jag

haft äran redovisa för de försök, som för detta

andamål egnades åt slaggerne^ h vilka, ehuru, vid

de flesta smält-processer, blott biproducter, haf-

va visat sig högst vigtige att känna till sin che-

miska sammansättning och de lagar, af h vilka

denna beror. Af Hr Berzelh Mineralsystem

och Hr MiTscHERLiCHS lära om isomorphitet, blef

slaggbildningstheorien en tillämpning på de för-

eningar, som bildas i våra metallurgiska verk-

städer, af krafter, utan tvifvel till någon del likar-

tade med dem som varit eller ännu äro verksain-

ma i naturens stora hela. De vid smält-proces-

1) K. V. A. Handlingar 1822. i.



serna alstrade föreningarne emellan de enkla

eleinenterna, lydande den allmänna naturlagen

för cliemisk frändskap, oberoende af den större

eller mindre scala hvaruti den får verka, visar

de ej allenast ett sträfvande, utan, öfverliufvud

betraktade, en nödvändighet, att, äfven vid de

minst rationelt tillställde smältbeskickningar, all-»

tid uti slaggerne constituera sig efter samma
bestämda förhållanden, som i de nati va alster,

livilka äro föremål för Mineralogens forskning.

Men då vid smältprocesserna slaggernuj i

sin rätta mening betraktade, äro föreningar mel-

lan de sjrehaltiga ämnen, som constituera mal-
mernas gångarter, och hvilka det är ett af smält-

processens ändamål att afskilja, framställer sig

för metallurgen ett stort antal andra bildningar,

som synbarligen höra till en helt annan klass,

och utgöras af föreningar mellan olika metaller^

mellan metaller och svafvel^ phosphorj kol m. m.
Då dessa föreningar oftast innehålla de äm-

nen, hvilkas utbringande är sjelfva processens

hufvudföremål, bör en närmare kännedom af dem
Mifva af ett stort ekonomiskt intresse, och att

den icke heller saknar ett vetenskapligt, vill jag

försöka i det följande ådagalägga, och inskränka

mig för närvarande till de föreningar mellan me-
taller och svajletj som vid de metallurgiska pro-

cesserne allmännast förekomma.
Smältprocesserne för de så kallade ädlare

metallerna (till hvilka jag räknar, utom silfver

och guldj äfven koppar och blj^ dels derföre

att alla dessa metallers malmer fordra i många
delar enahanda behandling, dels ock derföre att

de ej allenast redan i malmerne, utan äfven i

sjelfva processerna, ofta göra hvarandra sällskap)

skänka, genom mångfalden af operationerne och
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lyseii genom vägning på vanligt sätt, det gaf

vatten o,33; kolsyra 4>7^5 oxid g^,g^. Sker

fällningen på det sätt, att en lösning af salpe-

tersyrad qvicksilfveroxid indrypes i en solution

af tvåfaldt kolsyradt kali, så fås ändå samma

förening nemligen Hg^^G. Blandas en kokande
lösning af salpetersyrad qvicksilfveroxid med
tvåfaldt kolsyradt kali, och kokningen fortsättes

en stund efter fällningen, så innehåller det fäll-

da knappt en procent kolsyra* Kolsyrehalten

är i denna fällning varierande vid olika bered-*

ningstillfällen allt efter kokningens långvarigliet.

Kolsjrad Sitfveroxid.

En lösning af salpetersyrad silfveroxid fäll-

des med rent, saltsyrefritt , tvåfaldt kolsy-

radt kali. Fällningen tvättades oöh lemnades

på ett mörkt ställe att torka. Vid analysen

gaf den vatten 0,08; kolsyra 16,90; silfver-

oxid 84»02 p. c. Ilvilket gifver formeln AgC.
Vid analysen erhölls silfret i metallform, hvari-

från oxidens mängd beräknades. Om fällningen

sker vid kokhetta, eller om en lösning af salpe-

tersyrad silfveroxid indrypes i en solution af

tvåfaldt kolsyradt kali, så erbålles samma före-

ning.

Botlirioce-



Bothriocephalus Pjthonis en ny art

beskrifven af

A. RETZIUS.

Utom den förut beskiifne, i anseende till egen-

heten i inre byggnaden utmärkta art af slägtet

Ascaris, fanns i tarmkanalen af Pytkon hivittatuSy

äfven ett entszoon af ordningen Trematoda, som
har en särdeles, från de hittills kända, mycket
skiljaktig och vacker form af bothrier, nemligen
en Bothriocephalus som hör till slägtets första

afdelning: Bothrioceph: inermes^ dihothrii.

Då jag genom den förtjenstfulle Öfverläraren

Branting har kommit i tillfälle att erhålla en ut-

märkt god ritning öfver detta djur, så har jag

trott mig äfven böra lemna en egen beskrifning

öfver detsamma.

Hufvudet är obeväpnadt, med tvenne sug-

gropar, stort; ^^^g-g-z^oyoame bildade af tvenne urn-

formiga bägare, som midtpä äro vidast och sluta

baktill i en kort, tvär, smal ända. De äro fa-

stade vid en smal förlängning (skifva) af krop-

pens främsta del, hvars fria kanter svara emot
kroppens flata ytor, och hvars förenings-ytor äro

förlängningar af kroppens sidokanter. Innanför

kanten af hvarje bägare (suggrop) sitta tvenne

hvarandra motsvarande, snöhvita, breda, tillskärp-

ta kanter, liknande tvenne breda tänder, eller

K, r. A, Handl. 1^1^, Su L I

O
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än jern och svafvel , men tydligen mycket oli-

ka till förhållande mot den svafvel kis man smält.

Den är föga hård , ytterst spröd, och lemnad en
kort stund i osund luft, faller den sönder till

ett voluminöst pulver, som, då det vidröres m^d
fuktiga händer, ger en egen obehaglig lukt, och
löst i utspädda syror utvecklar svafvelbunden

vätgas, och lemnar ej svafvel olöst. Man igen-

känner af dessa egenskaper jernets enkla sal-

phuretum (FeS). Svafvelkisen (FeS^) släpper så-

ledes i smältning under tillträde af luft den ena

atomen svafvel och producten Mir FeS. På den-

na svafvelkisens egenskap beror ock utan tvifvel

svafveides tilleringen ur retorter fyllda med svaf-

velkis, och beredningen af jernvitriol utur den
i retorten qvarvarande massan, som, upplagd i

högar under bar himmel, genererar en mycken-
het jernvitriol, som erhålles genom utkokningé

Då jag smälte i degel en portion gul svaf-

velkis från Fahlun, som ej var kristalliserad

utan derb, obetydligt blandad med svart zink-

blende, erhölls en skärstensregulus, som gaf vid

analys Svafvel 36>6o

Jern 62)3o

Zink 1,01, och var således hufvud-— sakhgenFeS.

Med denna svafvelhalt träffas dock sällan

eller aldrig någon vid smältning i stort erhål-

len skärsterij, och utan tvifvel är orsaken här-

till den, att de malmer som smältas aldrig en-

samt innehålla FeS^ utan derjemte ock flera

lägre svafvelbiudnipgsgrader, oberäknade alla de

variationer som uppkomma genom malmernes

föregående röstning, der denna brukas. Mycket

sannolikt är det ock att beskaffenheten af de
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bergarter, som åtfölja malmen och ingå i slag-

gen, äfven influerar på skärstenens sammansätt-

ning. Framför andra sjnas de starkare baserne

kalk, talk m. fl. vara verksamma genom sin för-

måga att decomponera svafvelmetallerna och sjelf-

va i reduceradt tillstånd upptaga svafvel. Kan-
ske ligger häruti en ny orsak hvårföre vid skär-

stens-smältningar slaggerna böra vara bisilicater,

och tillika en förklaring på den omständigheten,

att bildningen af jerniga bottenmassor med en

mycket låg svafvelhalt, äro mest besvärande vid.

smältningar af sådane malmer der, i brist af an-

nan tillsats, kalksten måste användas som fluss.

Hittills känner man väl ej nativa svafvelbind-

ningsgrader af jern lägre än FeS, men tillvaron

af sådane uti de med konst beredda svafvelför-

eningarne kan icke betviflas, sedan både Fe^S

och Fe*S af Herr Arvedson erhållits genom jern-

sulfaters glödgning i vätgas. Derföre att s^af-
veljemet i sina olika skaplynnen, såsom svaf-

velkis, magnetkis m. m. af alla svafvelmetaller

är andra malmers allmännaste följeslagare, spe-

lar detta en så mycket vigtigare röle i läran om
skärstenars chemiska constitution, som det ofta

till den största delen ingår, åtminstone högst

sällan saknas, uti dessa slags smältproducter.

Skärstenarj som vid de allmänna smält-

processerna i stort bildas, innehålla utom svaf-

veljernet, svaflet i förening med koppar, bly, zink

m. fl. efter de olika malmer, som antingen till-

godogöras, eller utgöra den egentliga malmens
följeslagare. Då utan tvifvel de frändskapslagar,

som vid all svafvelbindning äro verksamma, äf-

ven bestämma svaflets fördelning mellan me^
tallerna uti skärstenarne, kan ock förklaras hvar-
före uti kopparskärstenar, FeS ingår till mindre
proportion, ju mera kopparhalten tilltager.
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För utredai^det af skärstenars chemiska sam-
mansättning är af sakens natur klart, att bestäm-
mandet af hvarje metalls svafvelbindningsgrad

är det vigtigaste. Härvid måste man, likasom
vid beräknandet af mångfaldigt sammansatta
mineralier, antaga det, som är mest sannolikt

och mest öfverensstämmande med våra kunska-
per om de binära föreningarne, som utgöra den
mera mångfaldigt sammansatta kroppens när-

mare beståndsdelar.

I de skärstenar hittills hunnit blifva stu-

derade har, vid beräknandet af deras samman-
sättning, jernet befunnits förenadt med svafvel
till Fe^S^ FeS och Fe^S, kopparen WW Gu%
hljet till Pb^S och zinken till Zn^S.

Gu^S är den grå kopparkisens formel, (kop-

parglas) den ingår ock jemte FeS uti nativ bunt-

kupferertz, samt uti de kopparrikaste skärstenar

man känner t. ex. de som Mansfeldska koppar-

processen ger, och de trottstenar, som vid rå-

kopparsmältningen hos oss erhålles bredvid rå-

kopparen. Att kopparen med samma svafvel-

bindningsgrad ock skall ingå uti kopparfattigare

skärstenar bör ej kunna betviflas.

Pb^S, eller ett sulphuretum af bly med
hälften så mycket svafvel, som blyglansen, är

hittills, så vid t jag vet, ej erhållit för sig. Det

kan likväl icke betviflas att ett lägre svafvelbly

än blyglansen bildas i stort, jemte andra svaf-

velmetaller vid rika blyglansmalmers utsmält-

ning utan föregående röstning, och med otill-

räcklig tillsats af metalliskt jern; en sådan bly-

sten, som är mjuk, så att den tar intryck af na-

geln, och innehåller nära hälften af sin vigt svaf-

velbundet bly, erhålles vid schaktungs-smältning

af de rika blygianserna på hartz. En dylik
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stenbildning har blifvii iakttagen af franska me-
tallurger, vid hlyels atsmältning utur blyglanser

i flamugnar, der den bildas jerate svafvelsyrad

bljoxid, och h varvid, genom dessa ämnens in-

verkan på hvarandra och på den ännu odecom-
ponerade blyglansen, blyets utsmältning beredes.

I ändamål att erhålla ett sådant lägre svafvel-

bly, smälte jag ren blyglanskristall med metal-

liskt hly^ en atom vigt af hvardera. Tvenne prof

gjordes för detta ändamål och på följande sätt:

d) 2 5 delar pul verisera de blyglanskristal-

ler blandades noga med 21,6 delar fint kornbly.

Blandningen inlades i en degel af eldfast lera

och betäcktes med en portion boraxglas. De-
geln insättes i en dragugn, der den fick i5 mi^
nuters eldning. I degeln fans vid sönderslag-

ningen en af klart håningsgult glas omgifven
glänsande metallregulus, som vägde 3^,5 del.

eller 80,4 procent af insatsen. Förlusten vid

smältningen utgjorde således 19,6 procent. Den
erhållna regulus tog intryck af hammaren, och
kunde utplattas till dubbla sin yta, innan den
sprack i kanterna. I brottet var den småbla-
digt kristallinisk, med mörkare glans än bly-

glansen. 0,666 grammer, behandlade med rö-

kande salpetersyra, gåfvo o,455 svafvelsyrad bly-

oxid. I detta svafvelbly fannos således 7,207
proc. svafvel, eller 100 delar ^Z;^ hade upptagit

7,79 svafvel,

b) Pulveriserad blyglanskristall och korn-
bly, i alldeles samma proportioner som vid prof-

vet (a), väl blandade, inlades utan någon annan
tillsats i en koldegel, som inpassades uti en an-
nan degel af eldfast lera, hvilken uti dragugn
fick 1 5 minuters eldning och på samma gång som
profvet [a). Sedan profve t svalnat fans en på
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ytan glanslös tlyfärgad regulus, som antagit form
efter koldegelns iirholkning. Den vägde 36 d.

eller '^'7,2 procent af insatsen. Sraältförlusten,

inberäknad en liten portion sublimerad blyglans

som satt i fint glänsande doft strödd på kolde-

gelns insida, utgjorde Jo,6 delar eller 22,8 proc.

Den nu erhållna regulus var i slitet brott fin-

kornig, skyggande, mjukare än föregående, tog

intryck af nageln, och kunde under hammaren
utplattas till 3 ä 4 gånger sin första yta, innan
den sprack i kanterna. Uthamrad till tunna

blad vore dessa så sköra att de ej vidare med-
gåfvo den minsta böjning, utan brötos tvert af.

Deremot kunde med en pännknif afhyflas de

tunnaste flisor, som sjelfva bopruUade sig för

knifven; den skurna ytan hade blyets glans men
litet mörkare färg. För microscopet visade sig

förening^Ä^llkomligt homogen.

0,5 grammer af sådane tunna sammanrul-
lade spån, som blifvit med pännknif afhyflade,

gåfvo, efter ett dygns digestion med rökande sal-

petersyra, 0,180 grammer blysulfat. Detta sva f-

velbly innehöll således blott 3,8 18 proc. svaf-

vel, så att 100 delar blj hade deruti upptagit

3,96 d. svafveL Då man svårligen kan be-

tvifla att ju denna egna svafvelförening varit på
en bestämd svafvelbindningsgrad, torde det va-

ra af intresse, att jemfÖra de olika resultaten som
erliöllos af alldeles samma proportioner mellan

bly och blyglans, under olika omständigheter

sammansmälte. Vid profvet (a) var metallre-

gulus omgifven af en boraxslagg, som utan tvif-

vel upptagit en portion bly i syrsatt tillstånd.

Dermed genererades Pb^S, eller den förening,

som efter beräkning bordt erhållas. Vid prof-

vet {b) åter der de blandade ämnena voro utan
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betäckttilig af slagg, blott i omedelbar contact

meå koldegeln, alstrades en ännu lägre svafvel-

bindningsgrad, och vid dess analys har denna

visat sig innehålla i det närmaste hälften så myc-

ket, som den hvilken profvet {a) gaf. Vid bå-

da profven hafva ej allenast metalliskt bly utan

äfven svafvel bortsublimerats, med vid båda

qvarlemnat svafvelföreningar i bestämda förhål-

landen. Sammanställde med hvarandra och med
blyglansen, göra de sannohk tillvaron af flera

ännu okända lägre svafvelbindningsgrader

:

I svafvelblyet från prof- Svafvel

vet (b) hade loo d. bly upptagit 3,96'— i—Pb^^S

(a) » » » » 7»79"~2—Pb^S

I blj^glansen upptaga 100 d. bly. i5,53—»4—Pt>S.

Det faller lätt i ögonen att svafvelvigterna

stå till hvarandra i samma förhållande som de

vidfogade zifFrorne i, 2 och 4» samt att de nya
föreningarne mellan bly och svafvel svara emot
Pb^S och Pb^^S. Hvilkendera af dessa tvenne

rättast bör antagas ingå uti skärstenarne är väl

för närvarande svårt att beslämdt afgöra, men
jag har vid beräkningarne antagit den förstnämda

eller Pb^S, såsom mest sannolik.

Den svafuelzinkj, som finnes i skärstenarne

är beräknad till Zn^S. Directe är dess tillvaro

ej ännu bevisad, men analogien med de andra

metallerna som uti skärstenarne ingå, göra den
högst sannolik. Zinken ingår dessutom i de fle-

sta fall till så ringa procent, att räkningens re-

sultat föga förändras af ena eller andra beräk-

ningssättet.

Större delen af de analyser, som i det föl-

jande komma att anföras, såsom exempel för den
här framställda åsigten af skärstenarnes chemi-
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slia sammansättning, hafv^a Ijlifvit tid efter an-

nan gjorde vid Bergsscholan i Fahlun under cour-

sen uti hyttkonsten, och äro till en del re-

dan till procentiska resultatet intagne uti de i

Jern-Contorets Annaler tryckta årsberättelserna.

Endast få af de svafvelföreningar, som con-

stituera skärstenarne äro kända såsom nativa,

tvertom framställa de flesta skärstenar alldeles

nya species af metalliska svafvelsalter, hvilka

dock möjligen framdeles blifva af mineralogien

upptäckte. Betraktade som svafvelsalter^ eller

med andra ord, såsom föreningar mellan ele-

ctropositiva och electronegativa elementer, h var-
vid den högre svafvelbindningsgraden utan tvif-

vel bör anses negativ mot den lägre, kunna de

delas uti classer efter de generella formlerna

:

R, R R och R Rn ^)

Det skall i det följande visas hvilka proces-

ser, eller dervid gjorda särskilta beskickningar

hvardeia af dessa hufvudklasser tillhöra. Under
det att i hvardera af dem svafvelhalten varie-

rar blott inom mycket trånga gränsor, kunna me-
tallernas relativa qvantiteter betydligt omväxla

med hvarandra, utan rubbning i den allmänna

föreningslagen.

/. Skärstenarj, sammansatte efter formeln R»R.

Vid råkopparsmältnings då skärstenen vid

den förberedande, eller rostningsprocessen, ej

blifvit starkare rostad, än att den ännu innehål-

ler en tillräcklig portion svafvel, eller basiskt

svaf-

2) Gommat ofvanför bokstafven R, (som utmärker me-

talliska radicaler) betyder efter Hr Berzelii sig-

naringsmethod, svafvelatomeii.
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svafvelsyradt salt, bildas jenite den metalliska

kopparen en svatVelförening, som kallas trott^

steUj och hvars liufvLidbeståndsdelar äro koppar,
svafvel och jern. I anseende till kopparens öf-

vervägande frändskap till svaflet, upptas detta

hufvudsakligen deraf, och blott en mindre del

upptas af jernet, hvaraf största delen, som fans

i den rostade skärstenen, går med kiseljorden

antingen från ungsmurarne, eller från särskild

qvartsbeskickning, till slagg, och en annan min-
dre del utreduceras, jemte den reguliniska kop-

paren, som deraf blir mer eller mindre jern-

hal tig.

I den egentliga trottstenen ingår kopparen
såsom Gq^S och jernet som FeS, det förra med
två atomer, det sednare med en. Den har så-

ledes precist samma formel som buntkupferertz.

På processens olika variationer synes dock be-

ro, att förändra detta förhållande på det sätt, att

den svafvelbundna kopparen lemnar rum fÖren
större eller mindre qvantitet Fe^S, samt, vid re-

ductions-smältning af blyhaltig koppar, äfven för

Pb^S, utom en liten portion Zn^S, som för de
flesta är gemensam. Se exemplen i, 2 och 3 i

tabellen, i

Denna förening kan äfven erhållas, redan
vid första eller skärstens-smältningeTij af mycket
rika kopparmalmer. Så t. ex äi' förhållandet vid

de Mansfeldska processerna. Kopparskiffern fö-

rer hufvadsakligen blott rika kopparmalmer s. s.

fahlerta, koppariazur, buntkupferertz ra. m. och

') Alla analyser, med deras beräkningar, äro samman-
förde i de bifogade tabellerna, der citationerne hän-
visa till det ställe der äldre analyser finnas anförda.

K. V. A. Handl. 1828, St. /. I I
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mindre allmänt den gula kopparkisén. Då der-

till lägges att skiffern undergår en temligt sträng

röstning till den grad, att man ej sällan, i de

gulbrända skifFerflisorne ,
upptäcker metallisk kop-

par, följer helt naturligt att skärstenen skall blif-

va mycket kopparrik. Den under N:o 4 citera-

de analysen är af BeexThier, som förmodar att

förlusten vid analysen tillhör kopparen.

Berthier har ock analyserat den vid Mafis-

felås råkopparsmältning fallande trottsten(Dunn-

stein). Analj^sen är intagen under N:o 5.

Till denna klass af svafvelföreningar höra

ock en del af de producter, som erhålles vid

röstning af kopparskärsten och kopparklshaltiga

svafvelkiser. Då man med uppmärksamhet föl-

jer de successiva förändringar som dessa ämnen
undergå vid röstningen, finner man, med verk-

lig förundran, att, inom det rostade] skalet, som
redan vid första perioden bildas, alldeles nya
föreningar, mellan metallerna och svaflet, upp-
stått. Så t. ex. då en kopparhaltig kismalm ut-

sättes för en långsam röstning i en pyramidal-
roste, sådan den beskrifves i Jern-Contorets An-
naler X. 1 73, bildas, efter någon tid, concentri-

ska lager af olika svafvelföreningar. Om en så

rostad kissten K KK
klyfves midt i tu, fin-

ner man, i dess tvär-

section, de olika lag-

ren liggande ungefär

såsom a, b och c,

märkvärdiga derföre,

att då förut i kismalm-

stenen kopparhalten

varit spridd till en

medelhalt af 4 ^ ^
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proc/ eller något deröfver, har både svafvel-

och kopparhalten på ylssa ställen concentrerat

sig, under det den på andra ställen minskats.

Enligt på en sådan rostad kismalmsten gjorda

analyser ^) utgöres lagret (a), som har jordfor-

migt brott, till stor del af rostade metaller, och
m^d en kopparhalt af blott 3 procent, under det

att nästintill liggande lagret (b), som har kop-
parkisens metalliska glans och äfven närmar sig

till dess sammansättning, upptagit ända till 20
proc. koppar. Lagret (c), eller den innersta

kärnan, som till utseende liknar en skärsten, har

gifvit en kopparhalt af nära 14 proc, förenad

med svafvel jemte svafs^elbundet och kanske ock
något syrsatt jern. De jordfossilier, kismalmste-

nen före röstningen innehållit, finnas icke desto

mindre i sitt läge orubbade. — Drifves röstnin-

gen af en sådan sten ännu längre, har man fun-

nit största delen deraf rostad, men i stenens in-

nersta en liten bronsfärgad kärna, af ända till

54 pfoc. kopparhalt. Föreningen synes svara

emot formeln R, och är upptagen under N:o 6.

Härmed alldeles analogt förhålla sig kop-
parskärstenen och med mycken sannolikhet fle-

ra andra skärstenar i röstning. Under första

rostningsperioden bildas af rostade metaller, huf-

vudsakligen af jernoxidul, ett skal, hvars tjock-

lek småningom ökas, och inom denna vid rost-

ningstemperaturen osmältliga degel hafva de in-

nanför varande smältliga och sublimabla ämnena
ett gynsamt tillfälle att constituera sig till sådana
föreningar, som de företrädesvis ingå. Den er-

farenhet, som särskilt anställde rostningsförsök

Jern-Gontorets Ann. XI. 198.
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gifvit, har också visat, att vidare röstning af de

innanför det rostade skalet liggande svafvelför-

eningarne går ytterst trögt, eller rättare ej låter

sig åstadkomma förr än antingen temperaturen

liöjes till den grad, att oxidulskalet smälter på
något ställe, och lemnar tillfälle för gaserna att

gå ut, eller ock stenen afsvalas, sönderknackas

och får ny yta att råkas af luft och värme. Man
ser ock, då man betraktar den olika kopparhal-

ten i de olika rostningsproducterna, att svaflet

är kopparens trogna följeslagare, och att jernet,

förr än de andra metallerna, mister sin svafvel-

halt och syrsättes. Derföre bildas först mäs-
singsfärgade lager, som närma sig till koppar-

kisens sammansättning, och som skulle, om röst-

ningen längre fortsattes, lemna ifrån sig mer
och mer jern syrsatt, och qvarhålia i det läng-

sta kopparen svafvelbunden i de bronsfärgade

kärnorne, som till sammansättning allt mer och

mer närma sig till buntkupferertz. De gula mäs-
singsfärgade föreningarne, som träffas uti rosta-

de kismalmer och skärstenar tillhöra en annan

klass (pt R»), och blifva på sitt ställe anförde;

inen en bronsfärgad kärna, som erhållits vid röst-

ning i flamugn af en skärsten, hvars medelhalt

i koppar varit lo proc. har blifvit analyserad

af Hr Broberg, och visat att jern- och koppar-

halterna kunna sinsemellan uti dessa producter

mycket variera. Den anföres under N:o 7.

Vid concentrations^sniältningar af koppar-

skärstenar, hvarvid man pä vissa ställen genom
en föregående svag röstning vill bereda jernets

syrsättning, och befordra dess förslaggning ge-

nom skärstenens omsmältning, till erhållande af

en högre kopparhalt hos den nyblildade skär-



stenen, får man ock en svafvelförening, samman-
satt analogt med trottstenarne. Hit höra såle-

des de producter som vid Engelska kopparpro-

cessen erhållas vid skärstenens många gånger

repeterade omsmältning.

2, Skärstenarj> sammansatte efter formeln R R.

Till denna klass af svafvelföreningar höra

de skärstenar, som genereras:

i:o Vid kopparsidusmältningar j, der man
beskickat kopparkishaltiga malmer med rostade

jernkiser af alla slag, men hufvudsakligen FeS^,

och hvilka blifvit ej starkare rostade, än att de

hafva tillräckligt svafvel qvar, för att vid smält-

ningen gifva skärsten, och deruti upptaga kop-

parhalten. Kopparskärsten från Fahlitn ^ Åtvi-

daberg j, Tomteho m. m,
2:0 Vid kopparsulusmältningar j der man

utan föregående röstning behandlar kopparkishal-

tiga malmer, som jemte kopparkisen föra litet

eller intet gul svafvelkis (FeS^), utan hufvud-
sakligen kiser af lägre svafvelbindningsgrader och
deras föreningar. Vid dessa slags malmer till-

sättes stundom kalksten som fluss, eller ock åt-

följes malmen deraf såsom gångart. Det förra

äger rum vid Garpenbergj, det sednare yid Tu-
naberg m» fl.

3:o Vid bljsmältningar på blyglansmalmer,
som föra jernkiser af flera slag, och rostade upp-
föras till smältning jemte rostad svafvelkis eller

skärsten. Dessa upptaga mer eller mindre bly,

efter malmernas olika blyhalt och beskickningens

olika förmåga att utfälla blyet metalliskt. Bly-

halten i dessa skärstenar går dock sällan till 10

proc. Till dessa höra silfverhaltig blyskärsten

från Salaj Fahlun m. m.
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De blyrika skärstenarne (med 3o a proc*

blyhalt) som erhållas vid schaktinigs-smältningen

på HartZj der blyet utsmältes ur rika blyglans-

malmer, som rostade smältes med tillsats af me-
talliskt jerii, har jag ej haft tilifiille midersöka,

men efter all sannolikhet höra de till den före-

gående klassen eller E:" K.

I de skärstenar, som hittills blifvit unders,

sökte och tillhöra denna klass, ingår ena hälf-

ten af svallet i FeS och den andra hälften der-

af tillhörer (Fe% Cu% Zn^ Pb=^)S. Svaflets qvan-

titet är föga varierande, och står omkring 26
proc. Metallerna kunna deremot sinsemellan

mycket variera, Dessa skärstenar äro Öfverhuf-

yud starkt magnetiska, i anseende till sin stora

halt af svafveljern. Vid upplösning i utspädda

syror, utveckla de svafvelbundna vätgas, men
mindre ymnigt än den följande klassen.

I den tal3ellariska uppställningen äro de till

denna klass hörapde exempel upptagne under

N:o 8, 9, 10, II och 12. I en bredvid ståen-

de colymn äro analyserna ock beräknade efter

formeln hvilken lika väl som den andra

sammanstämmer med analyserna. För närva-

rande är det svårt att säga hvilketdera föreställ-

ningssättet är det riktigaste.

3. Skcirstenar_, sammansatte efter formeln R R^».

Om man, vid sådane smältningar^ hvar-

vid skäx^stenar af andra klassen vanligen bildas,

beskickar smältgodset med en portion orostad

gul svafvelkis (FeS^), blir skärstenen mera svaf-

velhaltig, och FeS ingår deruti i en ökad pro-

portion. Vid en sulusmältning på kopparmalni.
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hämtad från Flodbergs grufvor i Åhls socken i

Dahlarne, som anställdes i Fahlmi och följdes af

Bergsscholan, våren 1827 tillsattes af rå svafvelr

kis från Fahlu grufva i5 till 20 proc. mot den
Öfriga beskickningen. Flodbergsmalmen förer kop-

parkisen, jemte lefverkis och blende, i en glim-

merskifFer med chlorit och lergranater. Tillsat-

sen af rå svafvelkis gjordes för att förekomma
den nasbildning hvarigenom denna malms
tillgodogörande förut varit mycket besvärligt.

Ändamålet vans fullkomligt. Den skärsten, som
erhölls visade sig ock svafvelrikare än den van-

liga, vid upplösning i syror utvecklade den ym-
nigt svafvelbunden vätgas, och vid röstning släpp-

te den svaflet lätt. Båda delarne antyda en
högre halt af FeS, än den vanliga kopparskär-r

stenen, och detta besannades också af de ana-

lyser, som på skärsten från tre olika utslag blif?

vit gjorda, och som visade, att i denna skärsten

hade FeS upptagit | af svaflet, eller dubbelt så

mycket, som de öfriga svafvelmetallerna (Fe%
Cu^, Zn^)S. Dessa analyser äro intagne under
N:o 1 3, 14 och 1 5.

Vid Gottenviks kopparverk, der hufvudmal-
men hämtas från den såkallade Arvidsbergs-

grufvan, som brytes på en malmförande granit-

gång, genereras vid sulusmältning en svafvelrik

skärsten, som synes höra till denna klass. Dess
analys är anförd under N:o 16. Med en vida

Med JVas menas i hyttkotisten ej allenast det rör af

tillkallnad slagg, som vid ädlare metallers smältning

af blästern bildas framför formarne, utan äfven de
bildpingar af jerniga massor, eller ock afstelnade slag-

ger, som småningom växa från härdens botten, och
ofvanpå hvilka de mera lättsmälta föreningarne hål-

la sig i flytande form.
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högre kopparhalt och mindre jernhalt än de tre

nästföregående, har den dock lika svafvelpro-

cent med dem. Det är oväntadt att uti Gotten-

viks skärstenen finna så hög svafvelhalt, då man
känner att sidusmältningen der besväras af jerriiga

bottenmassor, som småningom fjlla ungsstället,

och att malmen, som består af kopparkis, hvilken

i en yngre granit sitter blandad med dels hvit,

dels brun jernkis, smältes orostad, beskickad med
kalksten såsom fluss. Men den hvita kisen är

af det slaget svafvelkis, som man finner i som-
liga kisbollar, hvilka, då de få ligga i Öppen och

fugtig luft, visa en stor benägenhet att vittra och

bilda jernvitriol i små kristaller. Det är af Pro-

fessor Berzelius redan längesedan anmärkt, att

en halt af FeS härtill är vållande. I mmeral-
systemerna är dock den hvita kisen upptagen,

såsom ägande lika sammansättning, och utgöran-

de blott en varietet af den gula kisen. Genom
sm höga svafvelhalt, som trohgen ligger närma-

re FeS^ än FeS, bidrar denna hvita kisen utan

tvifvel att göra Gottenviks skärstenen svafvel-

rik. Den nasbildning, som besvärar ungsgången

vid detta verk, kan derföre ej tillskrifvas bristen

på svafvel hos skärstenen, utan snarare dels den

fältspatsrika bergarten, som gör en massbildning

af svårsmält slagg, mekaniskt blandad med skär-

stenspartiklar , ock ofvanpå hvilken den mera
lättsmälta slaggen flyter; dels är det ock san-

nolikt att af kalkstenen och råkopparslaggen hvil-

ka båda tillsättas som fluss, den förra bidrar

att ur den sednare under forman utfälla metal-

liskt jern i form af större och mindre hagel,

hvilka ock der formera liksom en kupa, som
småningom väx.er så hög att smältningen måste

upphöra.
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Skär stenar, så sammansatte som de fyra

nyss anförda exemplen visa, hafva det gemen-
samt, att de vid röstningen mycket lättare släp-

pa sitt svafvel än de af 2:dra klassen. Man kän-

ner väl ännu allt för ofidikomligt vilkoren för

en lätt röstning samt producterna dervid under

olika perioder, eller vid olika omständigheter,

men den erfarenhet man redan äger har visat,

att ju svafvelrikare en skärsten är, eller rättare

ju mera FeS den innehåller, ju skyndsammare
går dess röstning. Man ser denna erfarenhet

dagligen förnyas vid den vanliga vändrostnin-

•gen. Den i gröfre hitar sönderslagna skärste-

nen rostar på den första och andra elden van-

ligen ganska svagt; deremot går afsvaflingen vi-

da starkare på 3:dje och 4*de eldarne. Orsaken
härtill är den redan i det föregående omnämda
märkvärdiga egenskapen, som skärstenarne haf-

va gemensam med de kopparhaltiga kismalmer-
na, att vid röstning öfvergå till nya svafvelrika-

re föreningar inom ett afrostadt skal. Först på
2:dra och 2:dje eldarne är det egentligen som
dessa nya bildningar uppstå. Då skärstenen

sönderslås för hvarje af de följande eldarne

blottas de svafvelrika kärnorne, och dessa bi-

draga till den starkare afsvaflingen, som äger

rum hufvudsakligen på 3:dje och 4'^-^ eldar-

ne. Bildningen af sådane högre svafvelför-

eningar vid skärstenars röstning, synes icke va-

ra tillfällig, utan bestämdt tillhöra sjelfva pro-

cessen. Vid försök att rosta skärsten i flamugn
och h varvid skärstenen varit sönderbokad, dels

till storlek af nötter, dels till mindre än hamp-
frö, har hvarje af dessa, äfven den minsta se-

dan en viss period af röstningen förflutet visat

alldeles enahanda förhållande. Inom ett mer



i46

hopsmälte tandrader, som mer än till hälften slu-

ta hägarnes främre mynningar.

Hufvudets största längd ^ lin. Fr. m.
— största bredd li lin.

Suggroparne innehöllo något gallblandadt

slem. Ett litet exemplar hade hakre ändan af

kroppen inträngd eller rättare, insiigad i den ena

bägaren, hvars botten den genomträngt, så att

flere leder hängde bakom densamma. Af dettä

specimen skulle jag tro, att bottnen af bägarne

vore öppen; men öppningarne har jag dock ej

m^ed någon säkerhet kunnat upptäcka.

De främsta tedernCj eller rättare ledstyckena^

voro ganska tätt sittande och hade nästan ingen

längd-dimension, emedan de liknade täta, smala,

paralella skrjnklor med mellanliggande fåror.

Hos de största exemplaren var deras bredd un-

gefärligen I lin. Längre bakåt tilltogo lederne,

så väl i längd- som breddariktning, genomgåen-
de en mängd öfvergångsformer, så att de, hvil-

ka lågo närmare hufvudet, liknade tvärliggande

rectanglar, och de, som närmade sig mot midten,

liknade qvadrater. Efter qvadratformen tog läng-

den öfverhand öfver bredden, i det lederne blef-*

vo longitudinelt rectangelformiga. Denna sedna-

re form blef allt mer och mer långsträckt, jemte

det den minskades i bredd, ju närmare ledstyc-

ket låg slutändan af djuret. På de tydliga le-

derne bildade bakre kanten af hvarje led en

hvitare list^ som i hela omkretsen af samma kant

var något utstående och gaf de båda sidoränder-

ne af kroppen ett såglikt utseende. På de främ-

re, tydliga lederne var nämde list i det närma-
ste rak; i mån af deras tilltagande i längd blef

den bågformig, och på de längre, smalare, bil-

dade den midtpå en med spetsen bakåt vänd
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vinkel. När lederne drogos i sär från livaran-

dra, hade främre ändan en utskärning, som mot-
svarade formen af denna list. De längre leder-

ne voro framtill något smalare än mot bakre

ändan af hvarje ledstycke.

Ledstyckenas gropar [foramina articulorum

Rudolplii) saknas på de främsta, kortaste leder-

ne; i de dernäst följande, börja de endast rudi-

mentära och blifva först på de tydligare, större

lederne fullständigt utbildade med en hvit, cir-

kelrund, upphöjd kant. De sitta i medellinien

af hvarje ledstyckes buksida, en pä hvarje; de

största af dessa gropar, som tillika hade de mest

upphöjda kanterne, funnos på de bakersta led-

styckena.

I de flesta af dessa gropar förekommo små
bakåt böjda, syllikt tagglika processer [Lemnisci,

Cirri Rud.), som knappast äro synliga med blot-

ta ögonen. Under microscopet syntes de större

Lemnisci gulaktige liksom af en annan substans

än sjelfva ledstyckena, och tycktes äfven vara nå-

got iFastare, emedan de bibehöUo en viss, bakåt

stupande ställning, utan att hvila på ledgrops-

kanten. När man betraktar ledgroparne med en-

kelt glas, vid god dager, visa sig de mindre lem-

nisci som små toppar eller öar. Jag kan ej med
säkerhet afgöra, om hvarje utvecklad ledgrop har

sin egen lemniscus; i flera af de mindre kunde
jag ej finna någon; vid första undersökningen af

djuret hade jag helt och hållit förbisett dem, då
Branting fästade min uppmärksamhet på deras

närvaro. Hos tvenne exemplar, som voro något

smalare än de andre, och det ena snedt i leder-

ne, förekommo lemnisci i alla större ledstyckena.

Från de större tydligare ledgroparne gick

en hvitare strimma bakåt, som slutade i en liteu
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nära listen liggande opak, gulaktigt hvit klump
{äggstocken). Straxt framom denna klump tyck-

te jag mig med hjelp af loupe urskilja en egen,

i högsta grad lin öppning, som var liera gånger
mindre än ledgropen, livilken visade sig som en
helt och hållit vattenklar fläck. Den nyssnämda
strimman tycktes vara en kort canal, som gick

bakåt äggstocken. Månne denna ej skulle på en
gång vara digestions- och fortplantnings-canal

,

eller en mage, i hvilken äggen bildas, liksom hos

slägtet Actinia?

Exemplarens storlek varierade betydligt. En
del slutade sig baktill med gulaktiga hopskrump-
na eller bortvissnade ledstycken af den longitu-

dinelt rectangulära formen, som voro i ändan
urnupne. Andra åter slutade med friska leder

af de närmare midten hörande ordningar, från

hvilka de bakom liggande närgränsande leder

tydligen kort förut aflossnat. Hos intet enda af

dessa djur fanns några egna slutleder; om det är

ett allmänt tillfälle med detta djur, får framti-

den upplysa; jag måste emedlertid anse det san-

nolikt, då exemplarens antal i den förevarande

Python var ganska betydligt, och maskarne blef-

vo frånskiljde med största försigtighet. Genom
ett sådant förhållande kan den rätta längden ej

bestämmas efter det vanliga mätningssättet, utan

af de talrikare eller fåtaligare öfvergångsformer

af ledstyckena; ifrån de med öfvervägande bredd,

till de liksidigt fyrsidiga, och från dessa till de
aflångt fyrsidiga, eller longitudinellt rectangulära.

Med korta exemplar förstås sålunda ej de, som
på ett eller annat sätt voro förkortade genom för-

lusten af ett eller flere bakre ledstycken, utan

de, hvilkas ledformer genom ett ringare antal,

och på en kortare sträcka framtedde de tre näm-
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da väseiidtliga formerne. Det läiigsta djur, jag

hade tillfälle att mäta, var 19 tum 4 li^^* Fr. m.
Hos de största och bredaste exemplaren ha-

de de bredaste ledstyckena omkrmg i ^ Im. bredd.

Hos andra smalare exemplar voro de motsvaran-

de knappt hälften så breda.

Bland de smala specimina var ett alldeles

missbildadt, med alla ledstyckena sneda, dels

trapetsformiga, dels tresidiga, hvarigenom djuret,

utsträckt, framtedde vågformiga sidokanter. Ett

annat bland desamma hade på åtskillige ledstyc-

ken större ovala klumpar (en på hvarje ledstyc-

ke) af gulaktigt hvit färg, som voro något upp-

höjde och sträckte sig från ledgropens främre

rand ända till listen. De undersöktes med för-

storingsglas; men jag kunde ej urskilja några ägg
i dem; det torde hända, att de voro uppkomne
genom någon sjukdoms-process i ovarierne?

I fall den förmodan är grundad, som. jag

ofvanföre antydt, att de vuxne exemplaren af

detta djur skulle sakna slutleder, så leder den till

en någorlunda bestämd åsigt öfver det sätt, hvar-
på dessa djur växa. Jag skulle nemligen, häraf

vara böjd att tro, det djuret ej kan föröka sig

genom utvecklingen af leder i den bakre ändan,

utan tvert om från den allra främsta. I främ-

sta ändan synas knappast spär till leder. De för-

sta led-antydningarne äro transversella , ytterst

fina fåror, som sitta helt tätt intill hvarandra.
Dessa ofullkomligaste led-antydningar sakna än-

nu allt spår till lister och ledgropar. Dessa tven-

ne bildningar framkomma först på de mera från

hvarandra tydligare afskilde ledstyckena, och

börja äfvensom sjelfva lederne att visa sig helt

rudimentärt. De främsta antydningarne till des-

sa ligga nemligen närmast hufvudet; och ju läng-
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re man Icommer bakåt, desto mera äro de utbil-

dade. På de främre korta lederne visar sig led-

gropen först som en punkt, sedan som en liten

Il vit fläck; längre bakåt ser man en grop, ännu
längre bakåt ser man att denna grop är omgif-

ven af en egen kant; och längst bakåt blir den-

na kant utskjutande öfver djurets bukyta. I sam-
ma ordning ehuru något sednare, följer utveck-^

lingen af den omtaldta strimman och äggstockarne.

Efter denna åsigt skulle sjelfva hufvudet va-

ra af lika ålder med djurets; de främre lederne

de yngste, och de bakerste äldst. De främre le-

derne skulle i sussessiv ordning småningom ut-

bilda sig till längre ledstycken, och vid högre ål-

der utgöra djurets bakersta del, samt ändtligen

dö och falla bort. Med detta bildningssätt af

ständigt nya stycken, bör ett och samma djur

länge kunna fortfara att äga bestånd, och i van*

liga fall ej vara underkastadt en allmän död,

utan lifvet skulle partiellt utslockna i de på en
gång äldsta och bakersta ledst3^ckena.

Då ormen som innehöll denna Bothriocepha-

lus, flera dagar varit död, så var det förmodli-

gen deraf en följd, att äfven maskarne saknade

spår till lif, men de voro dock alla i särdeles

friskt tillstånd. De förekommo både i tunna och

tjocka tarmen, både inblandade i träcken och

fastsittande vid tarmväggen. Deras antal var

ganska betydligt, men endast några exemplar

kunde erhållas fullkomligen hela, emedan de vo-

ro dels mycket hopvecklade med hvarandra, och

dels invecklade bland contenta.

T a b. VII.
Fi^. 1. Hela djuret.

2. Hufvudet ofvanifrån sedt af ett stort exemplar.
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jFVg, 3, Samma hufvud klufvit, med de tandlika upphöj-
ningarne synlige.

Fig. 4' Koitare leder, med ledgropar och äggstockar.

Fig, S, Kortare leder, med Lemnisci — 2:ne leder, med
sjukligt förändrade ovarier.

fig, 6* Ett hufvud, genom hvars ena caljrx ändan genom**

trängt bottnen.

Fig* 7. Hufvudet sett från sidan.



Försök öfver sammansättningen af

Guldchloridens föreningar med
chlorkalium och chlornatrium

;

af

JAC. BERZELIUS.

De analyser som hittills hlifvit anställda af des-

sa dubbelsalter, af livilka det ena är officinelt,

liafva lemnat så olika resultat, att det icke är

möjligt af dem sluta till någon ting Lestämdt
derom. Pelletier, som funnit Guldiodurens sam-
mansättning afvika ifrån det förhållande, som
följde af en beräkning från den af mig funna

atomvigten för guld, bestämde från sin analys

af guldiodur en annan atomvigt för denna me-
tall. Detta föranledde tvenne andra arbeten i

samma väg af Javal och Figuier. Den förre af

dessa ^) sökte ådagalägga att den från mina för-

sök härledda atomvigten för guldet nöjaktigt in-

stämde med hans analys af guld-oxid, och han
analyserade, till yttermera visshet, ett af honom
frambragdt dubbelsalt af chlorkalium och guld-

chlorid som han fann sammansatt af chlorkali-

um 2^.2&, guldchlorid 68,64^ och vatten 7.10,

hvilket väl öfvemisstämmer med formeln 3K-G1 +
2AuCP+6H och guldchloriden håller deri dub-

belt så mycket chlor, som chlorkalium.

*) Annales de Chimie et de Physique, XVII,
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FiGUiER som kort derefter anställde försök

i samma ämne, upptäckte det dubbelsalt som bil-

das af guldchlorid med chlornatrium, hvars sam-
mansättning han fann vara chlornatrium

chlorguld 69.3, vatten 16.6. Detta öfverensstäm-

mer nära, men icke fullt, med det förhållande,

att guldchloriden innehåller 3 gånger så mycket
chlor som chlornatrium.

Thomson, som i sednare tider åtagit sig det

svåra kall att precisare än andra bestämma krop-

parnes atomvigter och som utsatt sig för det

välförtjenta tadel, att hans resultater merendels

blifvit mycket oriktigare än de, hvilka han för-

sökt att rätta, bemödade sig också att reda det-

ta ämne Han fann då att guldoxiden väl^ på
sätt mina försök ådagalagt, består af i atom guld
och 3 atomer syre, men att denna oxid ger det

salt vi kalla guldchlorid, då en atom guldoxid

förenas med 2 atomer chlorvätesyra. Detta skul-

le, då guldsaltet betraktas såsom ett haloidsalt,

svara emot ett basiskt salt, sammansatt af 2 ato-

mer guldchlorid och en atom guldoxid, och der-

af följer, att, då detta salt sönderdelas genom torr

distillation, chlorgas och syrgas =4-i borde ut-

vecklas , hvilket är lätt att bevisa icke vara hän-
delsen. •— Derefter kommer han till analysen af

det af FiGUiER analyserade dubbelsaltet, hvilket

han fann bestå af chlornatrium i4.85, guld

chlor 17.82 och vatten 1 7.82, eller efter formeln

Na-Gl+Au-CP+8H. Det hade alldeles undfallithans

uppmärksamhet, att, om denna analys vore riktig,

så skulle, vid dubbelsaltets beredning af hvad
han anser för saltsyrad guldoxid samt af chlor-

^) Annales de Chiniie et de Physique, XIX, 177.
^) Transactions of the Royal Soc. of Edinburgh, XI, 23.
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natrium, en tredjedel af guldet utfällas i form
af guldoxid, livilket han dock sjelf erfarit icke

så förhälla sig. Eniediertid drager Thomson af

dessa försök den slutsatsen, att jag haft orätt i

att företrädesvis antaga, att vätesyrorna sönder-

dela de oxiderade baserna; helst i hans tanke

den neutrala saltsj^rade guldoxiden är ett afgö-

rande bevis dereniot, emedan oxiden deri inne-

håller
I
mer syre än syrans väte kan borttaga.

Efter denna exposition af hvad som förut blif-

vit gjordt rörande dessa salter, kommer jag nu till

min egen anälys , som jag haft nöjet anställa i

sällskap med en elev af Thomson, Hr W. J ohnston.

Chlorguldkalium, Detta salt anskjuter dels

i ganska strimmiga, för ändan tvert afskurna

prismer, dels i sexsidiga taflor, som till formen
fullkomligt likna dem af koksalt med kristall-

vatten. Färgen är pomeransgul. De fatiscera

ganska hastigt i torr luft. De större förlora

dervid sin glans, blifva citrongula och sönder-

falla till mjöl vid ringaste beröring. De min-
dre och finare behålla sitt utseende, men sön-

derfalla vid beröring till pulver. Vid + loo^

förloras allt chemiskt bandet vatten utan att

något chlor tillika bortgår. Det fatiscerade sal-

tet smälter i värme och afger chlor, hvarvid

likväl intet metalliskt guld afskiljes, utan mas-
san behåller sig liqvid, och utgöres^ af ett dub-

belsalt af K-Gl + Au-Gl, som i smält tillstånd är

svart i reflecteradt ljus, men i tunt lag är ge-

nomskinande och mörkbrunt. Vatten sönderde-

lar chlorur-dubbelsaltet till chloridsalt och lös-

gör en portion chlorkalium, samt lemnar guld

olöst. Äfven saltsyra förmår ej att odecompo-
neradt upplösa chlorur-dubbelsaltet.
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2 grammer chlorgulcl-kaliuni, i slora, rediga

kristaller, förlorade i fatiscering vid + foo^,

o.2f25 gr. af bortgånget vatten. Det fatiscera-

de saltet reducerades med vätgas i lindrig het-

ta och lemnade 1.2865 gr. Det bortgångna

o.5o[ var chlorgas, som varit förenad med gul-

det. Vatten utdrog ur återstoden o.35o5 gr. ka-

lium och lemnade o.c)36 gr. guld. Dessa vigter

instämma med följande formel: K^l + Au^]P+5H,
såsom följande jemförelse emellan det räknade

och funna resultatet utvisar.

funnit räknadt.

Chlorkalium . . . . 17.525 17.566

Guld ...... 46.827

Chlor 25.014

10.593.

100.000 100.000.

Chlorguldnatrium. Detta salt anskjuter i

pomeransröda prismer och kan ej befrias från

kristallvatten utan att förlora af sin chlorhalt.

Då det analyserades medelst vätgas, erhölls

således både chlorhalten och vattenhalten tillsam-

man såsom förlust i vigt. 100 d. salt lemnade
en återstod af 63.976 d., hvaraf 14.4^6 d, voro

chlornatriura och 49-5 1 d. guld.

För att få chlorhalten förfors på följande

sätt: 3.026 grammer vattenhaltigt salt blandades
med 6 grammer fatisceradt (fullkomligt chlorfritt)

kolsjradt natron, och upphettades i en platina-

degel till dess att guldsaltet var sönderdeladt;

saltet upplöstes då från det reducerade guldet, som
vägde 1.497^ S^- ^^^^^ 49-497 P* c. — Lösnin-
gen mättades med salpetersyra och fälldes med
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salpetersyrad silfveroxid, hvarvid erhölls chlor-

silfver, som, tvättadt och smält, vägde 4.3347
svarande emot en chlorhalt af 35.34 p. c. af

saltet vigt.

Beräknas nu detta resultat så finner man,
att af den erhålhia chlorhalten, 8.835 gr. till-

hört de erhållna 14.4^^ chlornatrium, hvar-

före således de återstående 26.5o5 varit förena-

de med guldet; men 8.835 x3=26.5o5, en öf-

verensstämmelse, som väl i afseende på sista

zifFran är mera händelsens verk, än följd af en

så absolut precision i försöket. Om saltets sam-
mansättning räknas efter formeln Na^^l + Au-Gl^

+4H så utfaller den till

funnit räknadt.

T- ^•S'}'4.466 ,4.68.
Natrmm 5.63 ij

^

Chlor 26.5o5 1 _ [26575]

Guld 49.497/ l49.745j
Vatten .... 9.532 .... 9.00

Dessa försök visa således att guldets dub-
belsalter med chlorkalium och chlornatrium haf-

va en likartad sammansättning med de dubbel-

salter som Hr v. Bonsdorff i förra årets Hand-
lingar beskrifvit.



Några föregående resultat af en

undersökning om latenta värmet

hos flytande Tenn oeh Bly, samt

diverse flytande Metallegeringar
j

af

F. RUDBERG.

Utom det intresse, som bestämmandet af nume-
riska värdet utaf ett så märkvärdigt element,

som kropparnes latenta värme, i och för sig sjelf

medför, har en undersökning häröfver Mifvit af

ytterligare vigt, sedan Dulong och Petit upp-
täckte det enkla förhållande, hvari kropparnes

specifica värme står till deras atomvigter. Af sig

sjelf framställer sig vanligen den frågan, om ej

äfven något enkelt förhållande äger rum mellan
latenta värmet och atomvigterne.

Den enda flytande kropp, hos hvilken man
med någorlunda noggranhet känner latenta vär-

met, är vattnet. Medeh esultatet af de flere här-

öfver anställda försöken, är, såom bekant, att en
vigtsdel is af o° fordrar, för att blifva flytan-

de, utan förhöjning i temperatur, så mycket vär-

me, som är tillräckligt, att höja temperaturen hos

75 vigtsdelar vatten från till 1°. Black, som
först upptäckte materiens märkvärdiga egenskap,

att, vid öfvergången från fast till flytande eller

ifrån flytande till gasformigt tillstånd, upptaga
en betydlig mängd värme, som ej verkar på ther-
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mometern, och som följaktligen endast fordras,

till bibehållande af jemvigt i temperatur, sedan

aggregationsformen är förändrad, hade väl äfven

undersökt latenta värmet hos flytande tenn och
vax. Han fann, att en vigtsdel flytande tenn lös-

gör, vid öfvergången till fast form , så mycket
värme, som är tillräckligt att höja temperaturen från
0° till 1° hos ^^y^j-y-y vigtsdelar vatten, att en
vigtsdel smält vax lösgör vid stelnandet en vär-

meqvantitet, som åstadkommer samma tempera-

turförhöjning hos 97,22 vigtsdelar vatten. Men
af dessa resultat, är åtminstone det för tennet

alldeles oriktigt, emedan, i stället för 277, flytan-

de tennets latenta värme endast är omkring i3,

och således omkring 20 gånger mindre än hvad
Blåck fann.

Den undersökning jag har företagit, rörer

de flytande, lättsmältare metallernes och deras

legeringars latenta värme. Ehuru jag ämnar re-

petera alla mina häröfver anställda experimen-

ter, med fullkomligare instrumenter, än dem jag

hittills nyttjat, och således hoppas kunna fram-

deles gifva åt de numeriska värdenas bestämman-
de en större noggranhet än den de nu äga, för-

anlåtes jag dock att på förhand publicera några

af resultaten, i synnerhet de, som undersöknin-

gen öfver flytande metallegeringar gifvit, eme-

dan dessa resultat i visst afseende synas förtjena

en särdeles uppmärksamhet.

Black hade, vid sin undersökning, begagnat

blandningsmethoden. Han hällde det flytande

tennet uti vatten, och sökte ifrån det maximum af

temperatur, vattnet härigenom erhöll, bestämma
flytande tennets latenta värme. Men man inser

lätt, att man härvid är blottställd för att erhål-

la de mest oriktiga resultat. För det första är
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det tydligt> att det är utomordentligt svårt, om
ej omöjligt, att förekomma, att det flytande ten-

net ej äger en högre temperatur än precist dess

smältnings-temperatur. Vore således den värme-

mängd som en vigt tenn =7^^ lösgör i flytande

tillståndet under afkylning till stelnings-tempera-

turen =zAm, latenta värmet =Lm_, och värme-

qvantiteten, som lösgöres under afkylningen, i

fasta tillståndet, från stelnings-temperaturen till

blandningens temperatur = Bm; så Llefve hela

den värmeqvantitet, som flytande tennet lösgjort:

=.m{A-\-L + B).

Antager man nu, att denna qvantitet kunde,

ifrån den temperatur den gifna vattenmassan ef-

ter tennets ihällniiig erhåller, bestämmas, hvilket,

i hänseende till den vattengas, som ovilkorligen

måste bildas och bortgå, ej låter, oafsedt de van-

liga orsakerne till fel vid blandningsmethoden,

verkställa sig med noggranhet, så blefve, om den-

na qvantitet z=S,

m
För att således erhålla värdet på L måste

A och B vara bekanta. Men huru särskilt be-

stämma värdet af dessa qvantiteter? Äfven nu
mera, då genom Dulongs och Petits försök, spe-

cifica värmet, vid de lägre temperaturerne , är

för de flesta enkla kroppar noggrant bestämdt,

och dess variation vid högre temperaturer äfven

för några kroppar är utredd, blifver dock alltid

det härigenom skeende approximativa bestäm-

mandet af värdet på B högst osäkert, emedan af-

ståncjet mellan smältnings-temperaturen och bland-

ningens temperatur nödvändigt måste vid expe-
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rimentet utfalla betydligt stort, och, om c= spe-

cifica värmen vid temperaturen tj, värdet af

B Mifver värdet af scdt, taget mellan dessa beg-

ge temperaturer såsom limiter. Dessa omständig-

heter, ensamne, för att ej nämna ännu flere, gö-

ra, att blandningsmethoden nödvändigt leder till

högst osäkra resultat, då fråga är att bestämma
latenta värmet hos kroppar, hvilkas smältnings-

temperaturer äro så höga, som tennets eller blyets.

Den method, jag deremot nyttjat, är följan-

de. En liten degel af mycket tunt jernbleck,

förseddes med ett väl tillslutande tunt lock af

samma slag. Genom en i öppningen af midten

på locket insatt kork, var inträdd en till 35o°

graderad qvicksilfver-thermometer, så att dennes

kula stod uti midten af degeln, när locket var på-

satt. Denna degel eg/*(Tab. VIII, I^ig. i) sattes på
en af fm platinatråd gjord ring tSj hvilken medelst

fyra fina platinatradar kt
j, slj, &c. hängde uti

midten af en jernbläckscub adcb, hvars sida =8
tum. Denna cub ställdes uti en parallellipiped

ADCBj, hvars höjd =10 tum, och bredd = längd

= 12 tum, så att emellan dennes sidor och den
förres öfverallt var 2 tums afstånd. Mellanrummet
mellan dessa begge käril, fylldes med kram snö,

så att temperaturen i det inre af cuben adcb hölls

oförändrad vid o^. Dessutom var hela apparel-

jen försedd med ett i tvenne delar mAon och

pqBr delad t lock, hvilket äfven fylldes med snö.

Degeln och dess lock var utvändigt svärtad

med kimrök upplöst i sprit, för att alltid kunna
gifva åt dess yta en och samma, samt den stör-

sta möjliga, strålande förmåga. Äfvenledes voro

insidorne af cuben adcb samt lockets hälfter ao

och qb svärtade, för att till det högsta öka deras

absorberande förmåga. Uti
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Uti den sålunda upphängda degeln inhäll-

des den smälta metallen, så att degeln dermed
fylldes, hvarefter locket påsättes* sedan den i

detta fästade thermometern förut blifvit varsamt

upphettad vid eii spritlampa. Appäreilens lock

mAon och pqBr skötos nii tillsämmians så att de

tätt slöto ottikring tliermometerröret gh.

Medelst den i flytande massali stående ther-

mometern, hvilkeil var directe på sjelfva röret

graderad för livarje femte grad^ blefvo de till

hvarje tiotal graders afkylning åtgående tiderne

på ett noggrant secuhd-ur observerade. För det

tiotal, inom hvilket stelhihgs- temperaturen låg,

blef naturligtvis deniia tid betydligt Stor, iemedan

metallens hela latenta värme här måste bortgå.

Jeöiföres nu denna tid, med den tid, som till

samma tiotals sänkning i temperatur åtgick, då
samma degel fylldes med qvicksilfver, hvars spe-

cifica värlne, äfven i de högre temperaturerne

enligt DuLONGS och Petits försök är bekant, och

hvars verkliga värtoeförlust således är bestäm-

bar^ kan med temligen säkerhet mängden af

latenta värmet hos den förra metallen beräk-

nas. Ty, då degeln hänger i ett rum, hvars

temperatur är oföränderligt =0°, och då diflfe-

rencen mellan degelns temperatur och rummets
temperatur är densamma, samt sluteligen degelns

strålande förmåga ar, genom svärtningen i beg-

ge fallen lika, så måste de bortgångne värmeqvan-
titeterne förhålla sig såsom de dertill åtgång-

né tiderne. Är nu qvicksilfrets massa z=m, dess

specifica värme i granskapet af den andra metal-

lens stelliings-temperätur —c', så är dess förlust

af värme under de i detta granskap liggande tio

graders afkylning =ziomc\ Den andra metallen

K, V, A. Handl, 1829, St, I. 1

1
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åter förlorar både sitt latenta värme och det vär-

me, som den under nyssnämde tio graders af-

kylning lösgör. Är således dess massa =7^/, dess

latenta värme, på enhet af vigt samt dess

specifica värme vid slelnings-temperaturen , = c,

så är dess värmeförlust —M (Z+ioC). Är nu
den för thermometerns sänkning om tio grader,

när degeln var fylld med qvicksilfver, åtgångne ti-

den =zt^ och när degeln var fylld med den an-

dra metallen =7', så blir:

M(Z+ioC): iomc'^T\t

eller, om afseende äfven göres å degelns egen

värmeförlust, och dess massa specifica vär-

me = c";

^(L + I oC) + 1 oixc": 1 o(mc'+ fj.c") = T: t

io{mc' + fj.c")T fj.

hvadan: L~—^— ^- \o(C-\- -—c \
M.t ^ M ^

Denna formel är väl ej fullt liktig, emedan,

då degeln är fylld med qvicksilfvei-, temperatu-

ren minskas beständigt under hela tiden hvar-

emot, när degeln är fylld med den andi a me-
tallen, temperaturen föiblifver oförändrad den-

samma, under största delen af tiden T'; men, när

fråga endast är om tiden för tio graders afkyl-

ning, och temperatur-öfverskotlet är så högt som
23o^ för tennet och 33o^ för blj^et, så ])ör felet

i sjelfva formeln ej åstadkomma något stort fel i

beräknade värdet af L,

Utaf de i formeln ingående qvantiteter äro

nij, M och T mycket stora tal, så att det fel,

som vid deras bestämmande genom observation

kan begås, ej blifver af något inflytande; hvar-

emot förhållandet är motsatt med tiden t, hvil-

ken är högst liten, och således svår att bestäm-



1 63

ma. med erforderlig skarphet. Då tidéii 7' upp-

går till flere hundra secuiider, är t endast några

fä, sä att ett misstag om en half seeund i vär-

det af denna, är af mera betydenhet, än ett miss-

tag om några hela secunder i värdet af den förra.

Dessa tidsbestämmelser kunna nu af tvenne skäl

blifva felaktiga, nemligen d els genom fel i aestima-

tion af secundens underafdehiingår på det nyttja-

de secund-uret, och dels i synnerhet genom fel-

aktigt iakttagande af rätta ögonblicket, då ändan
af qvicksiifvercolonnen i thermometerröret verk-

ligen passerar de medelst diamant utsatte grad-

strecken på röret. Svårigheten, att, under ther-

mometerns beständiga fallande, undvika parallax

vid afiäsningen på röi et, gör, att man lätt blott-

ställer sig för detta sednare felet. Det är der-

före min afsigt, att repetera mina observationer

medelst en finare och noggrannare graderad ther-

mometer, då tillika genom ett förändradt obser-

vationssätt jag hoppas erhålla skarpare resultat.

De numeriska värdena på absoluta latenta vär-

met hos tennet och blyet, som ifrån mina hit-

tills gjorda experimenter äro beräknade, och som
jag nu skall anföra, böra derföre anses såsom en-

dast approximativt riktiga, emedan de möjligtvis

kunna vara felaktiga på ett par enheter i första

decimalen.

Undersökningen om de flytande legeringar-

nes latenta värme, har visat, att utaf den oänd-

liga mängd olika proportioner, hvari tvenne me-
taller kunna legeras, det blott gifves en enda,

på ett enkelt sätt sammansatt legering, hvars la-

tenta värme kan bestämmas, men deremot å an-

dra sidan uppdagat ett ganska märkvärdigt all-

mänt förhållande vid legeringars stelnande.
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De observerade afkylningstideriie innehållas

uti bifogade Tabeller, i livilka medelvärdet af

flere enskilta, sins emellan högst obetydligt dif-

fererande, observationer är infördt.

Enligt första Tabellen, som innehåller afkjl-

ningstiderne för qvicksilfver, bly och tenn, kun-

na nu dessa begge sednares latenta värme be-

räknas. Vigten af qvieksilfret var =^2iSi6; af

blyet ='d'j2So5 och af tennet =:252Sg^,

Tiden, som tennet, hvilket stelnar vid 228^,

erfordrade för att afkylas mellan 280° och 220^

var enligt Tabellen =9'2 o'', således T=z56o"; och

tiden för qvicksilfrets afkylning under samma tio-

tal, eller ^=24'^5. Om man nu i värdet på L
uraktlåter afseende å degelns värmeförlust, hvil-

ken i alla fall, i hänseende dertill att degeln blott

vägde några få grammer, är obetydlig, så blir:

r
.mT

L=z lo.c.-——»loC.
Mt

Det återstår således ännu, att bestämma vär-

dena af ö och C. Hvad den förra vidkommer
beräknas den lätt ur Dulongs och Petits obser-

vationer öfver qvicksilfrets specifica värme, enligt

hvilka specifica värmet är per medium mellan
0° och 3oo°=:0,o35 och emellan o^ och 100^

= o,o33; ty om t= temperaturen, och Jddr tagen

mellan 0° och är =K, så kan man approxi-

mativt antaga:

eller, enligt nyssnämde observationer:

Ä = o,o32.T + 0,0000 1 .T^.

Värdet på K, då r=23o, är ='7,889, och

då T=220, jfiC==7,524; skillnaden således eller loc'

= 0,365, hvaraf följer, att en vigtsdel qvicksilf-

ver, vid afkylning från 280 till 220 lösgör så
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mycket värme, som kan upphöja temperaturen

från 0° till i° hos o,365 yigtsdel vatten.

Hvad tennets specifica värma i granskapet

af dess stelningstemperatur är, kan väl ej säkert

bestämmas; men enligt Dulongs försök, är ten-

nets specifica värme vid de lägre temperaturer-

ne =o,o5i4> och såsom någorlunda approxime-
rande till det sanna, kan man antaga, att det

ökat sig ifrån de lägre till de högre temperatu-

rerne i samma förhållande som qvicksilfrets speci-

fica värme, ehuru väl man härigenom erhåller ett

värde, som i hänseende till den betydliga vo-

lums contraction, hvilken äger rum i granskapet

af stelningen, sannolikt är för litet. Härefter blif-

ver c=o,o586. Insättas dessa värden uti värdet

på Z, erhålles:

Z= 1 3,3 1
4.

d. v. s. en vigtsdel jlytande tenn innehåller

så mycket latent 'värme^ att det är tillräckligt,

för att höja temperaturen från 0° till 1° hos

1 3,3 1 4 vigtsdelar vatten.

För blyet, som stelnar vid 32 5°, är M=i3'j2fo5
och T= 2'5 1 1 7 1 samt motsvarande värdet för

qvicksilfret eller ^=12". Beräknas nu värdet pä
då T=33oO, blir ä:=ii,649 och då t = 320°,

jfiL=ii,264; således skillnaden =o,385, hvadan
en vigtsdel qvicksilfver, vid afkylning från 33o°
till 32 0° lösgör en värmeqvantitet, som höjer

temperaturen från 0° till 1° hos o,385 vigtsdel

vatten. Genom dylikt beräkningssätt, som for

tennet, erhålles, ifrån värdet på blyets specifica

värme vid de lägre temperaturerne eller 0,0293,
blyets specifica värme vid omkring 325° =bjo352,
och således ioc = o,352. Insättas dessa värden,

erhålles:
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Z = 5,858

d. v. s. en vigtsdel flytande bly inneIkVIer så

mycket latent 'värme^ som är tilii äckligt höja

temperatmen från tiil i° hos 5,858 vigtsde-

lar vatten.

Sammanställas dessa resultat tillika med vatt-

nets latenta värme, så uppkommer följande Tahell, i

hvars sista column, flytande tennets och blyets

latenta värme äro hänförde till vattnets såsom enhet:

Absoluta Relativa
latenta latenta

värmet. värmet.

Vatten .

.

75,00 [,0000

Tenn . .

.

I 3,3 I 4 0,1775

Bly 5,858 0,0781

Såsom jag i det föregående nämt, böra des-

sa värden endast anses såsom approximativt san-

na. De äro sannolikt något för stora. Den osä-

kerhet, hvarmed de kunna vara behäftade, bör

hufvudsakligast tillskrifvas svårigheten, att med
erforderlig noggranhet obsei vera afkylningstider-

ne hos qvicksilfret. Man skulle kunna betydli-

gen afhjelpa denna omständighet, i fall man äg-

de en method, att ifrån afkylningslagen, som Du-
i.ONG och Petit upptäckte, beräkna, enligt hela

massan af de 20 observationer, hvilka, under

qvicksilfrets afkylning från 34o^ till i4o^, äro

gjorda, det sannolikaste värdet af de afkylnings-

tider, som i närvarande fråga intressera, nemli-

gen tiden mellan 33o° och 020° samt tiden mel-

lan 23o° och 220°. Men, i saknad af en sådan

method, måste man försöka ändra observations-

sättet, så att de directa observationerne kunna
blifva skarpare,
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Jag skall nu öfvergå till resultaten af för-

söken med legei ingarne. Metalleine hafva blif-

vit ihopblandade uti vissa enkla atomförhällan-

den. Tabellen N:o 2, som innehåller de obser-

verade afkylningstiderne hos åtta legeringar af
tenn och blj, visar, att thermometein öfverhuf-

vud stått tvenne gånger stilla, först vid en öfre

mobil punkt, som ligger olika högt i olikt pro-

portioneiade blandningar, och sedermera vid en

undre punkt, som är absolut fix, eller densamma
för alla blandningarne, nemligen 187^. Den öfte

eller mobila punkten, finnes på båda sidor om
någon viss blandning, för h vilken den nedstigit

till och sammanfallit med den fixa. Vidare sy-

nes, att tiderne för thermometerns stillastående

vid den iiedie eller fixa punkten, på båda sidor

om den blandning, för hvilken den mobila punk-
ten är försvunnen, allt mer och mer aftaga, ju

mera endera af metallerna blifva rådande i lege-

ringen. Under det att dessa tider vid fixa punkten

aftager, närmar sig den mobila punkten, å ena

sidan intill den ena rena metallens stelnings-tem-

peratur, oeh å andra sidan intill den andra me-
tallens. Den legeringen, för hvilken den mobila

pmikten ej finnes, är sannolikt Pb.Sn^ , eller

sammansatt af en atom bly och tre atomer tenn,

emedan thermometern för Ph.Sn^ stadnade strax t

under 190°, steg derefter till 192°, och föll se-

dei mera till 187^, dei- den blef stående. Emed-
lertid fordrar det noggranna bestämmandet af

detta, att thermometern är med säkerhet grade-

rad för hvarje grad, hvilket ej var fallet med den
jag nyttjade, hvarföre jag äfven framdeles skall

återtaga dessa experimenter.

Tabellen N:o 3, som innehåller observatio-

iierne vid legeringar af zink och tenn, tillkän-
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iiagifver, att den fixa punkten för dessa legerin-

gar är 2o4", och att den blandning, för b vilken

öfre punkten ej finnes är ZnSn^. På ena sidan

Qm denna blandning stiger den mobila punkten

upp emot zinkens stelningstemperatur, som san-

nolikt ligger betydligt öfver 4oo^, och på andra

sidan emot tennets stelningstemperatur eller 228^,

under det att tiderne, som thermometern vid ne-

dre punkten stått stilla, på ömse sidor blifva min-
dre och mindre.

Tabellen N:o 4 visar ett alldeles analogt för^

hållande vid legeringar af tenn och ^ismuth.

Den fixa punkten är här Utaf den under
hvarje atomförhållande införda motsvarande pro^

centiska sammansättning, synes, huru. liten förän-

dring uti d^nna erfordras, för att den mobila

puukten flyttar sig ett betydligt stycke. Uti tre-

dje horizontella columnen uppifrån står gradtalet,

vid hvilket den mobila punkten infallit. Lege-

ringen, för hvilken afkylningstiderne gå reguliert

ända ned till fixa punkten är Sn^Bi^

Yid legeringar af blj och vismuth är den

fixa punkten 129°. Då jag, under fortsättandet

af experimenterne härmed, kom till legeringen

PbBi^, inträffade den besynnerliga omständig-

heten, att thermometerkulan ihopklämdes, så att

thermometern visade mellan 5 och 6 grader för

högt. Nedsatt uti flytande tenn, vid hvars stel-

ning den alltid förut stadnat på 228°, stadnade

den nu vid omkring 234^. Orsaken härtill bör

visserligen sökas i vismuthens egenskap, att be-

tydligt utvidga sig vid stelningen, emedan till

följe häraf thermometerkulan kommer att lida eh

tryckning. Nedsättes en thermometer uti stel^

nande ren vismuth, blir den vanligtvis sönder-

sprängd, hvarföre jag äfven ej kunnat anställa
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några försök med denna metall ensam, utan en-

dast med dess legeringar, och härvid måste und-
vika de i hvilka vismuthalten vore mycket stor.

Den hlandning af bly och vismuth, hvilken af-

kyles reguliert ända till fixa punkten, ligger emel-

lan PbBi och PbBi^
Försök med legeriiigar af zink och vismuth

anställdes, sedan thermometerkulan lidit nyssnäm-
de ihopklämuing. Den fixa punkten inföll vid

^S^^, och ligger således verkligen vid 25 1°. Den
blandning, hvars afkylning är regulier, ligger så

långt åt vismutbens sida, att jag, af fruktan att

få thermometern söndersprängd, ej kunnat försö-

ka bestämma den.

Det nu omnämde förhållandet vid flytande

legeringars stelning, tyckes berättiga till följande

allmänna slutsatser.

När tvenne metaller i hvilka proportioner

som hel3t sammansmältas, bildar sig alltid en be-

stämd, efter enkelt atomförhållande sammansatt,

intim förening mellan den ena och en del af den
andra, så att den flytande legeringen egentligen

är en mechanisk blandning af nämde flytande

förening, och den i öfverskott varande flytande

metallen. Denna förening i bestämde proportio-

ner, h vilken man skulle kunna kalla chemiska

legeringen^ synes, öfver hufvud tagit, stelna vid

en lägre temperatur än någondera af begge me-
tallerne, åtminstone har detta varit händelsen

med de 5 af mig undersökta legeringar. Är nu
metallerne ihopsmälta precist i de proportioner,

som tillhöra den chemiska legeringen, så fortgå

afkylningstiderna reguliert ända till denna le-

gerings stelningstemperatur, hvilken bildar den
undre Jijca ^punkten. Så afkyldes t. ex. ZnSn^
reguliert ända till 204^, der thermometern blef
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stationär i3'i5", Linder clet all denna clieniiska le-

gering lösgjorde sitt latenta värme. Är ihopsmält-

ningen gjord i andra proportioner, så måste nöd-
vändigt den i öfveiskott tillsatte metallen, h vil-

ken är mechaniskt blandad med den cheraiska

legeringen, börja, vid en bögre temperatur än
denjias stelningstemperatur , att öfvergå till fast

form ocb således frigöra sitt latenta värme. Det-

ta gifver uppbof åt den öfre mobila punkten.

Så t. ex. vid ZnSn^ böl jade den i öfverskott öf-

ver ZnSii^ tilLsatta zinken, som i början var

flytande, att mellan 290^ ocb 280° afsätta sitt

latenta värme ocb öfvergå till fast form, så att

blandningen bärefter blef en mecbanisk uppslam-
ning af zink i fast form, uti den ännu flytande

cbemiska legeringen ZnSn^, då deremot, innan

afky] ningen bunnit till 290°, blandningen var

en mecbanisk blandning af flytande zink i fly-

tande ZnSn^. På samma sätt började det uti

ZnSn*^ i öfverskott öfver ZnSn^ varande fly-

tande tennet, att emellan 220^ ocb 210^ öfver-

gå till fast form, ocb förorsakade derigenom af-

kylningstidens förlängande ända till 4'4' " ^ö^^^^-

ta tiotal. Af denna orsak måste på begge sidor

om den cbemiska legeringen, det finnas en bft^

punkt, der tbermometern först blir stationär. När
afkylningen bunnit till den temperatur vid bvil-

ken denna legering stelnar, blir tbermometern
åter stillastående tills legeringen afsatt allt sitt

latenta värme. Detta är orsaken, bvarföre tber-

mometern, legeringarne måtte vara gjorda i bvilka

proportioner som belst, alltid måste komma att

stadna vid den cbemiska legeringens stelnings-

temperatur, d. v. s. bvarföre det måste finnas en

absolut fix stelningspunkt, oberoende af legerin-

gens procentiska sammansättning.



Jii mera blaudaingeii iniieliåliei af den ena

metallen, desto mindre blir pjocentiska hallen af

den chemiska legeringen, och deslo kortaie följ-

aktligen blir tiden för thermometeins stillaståen-

de vid denne sednares stelningstemperatnr eller

vid den undre fixa punkten, och å andra sidan

allt högre upp måste den mobila ])unkten stiga,

tills slutligen, när endera af metallerne nyttjas

obemängd, och hallen af chemisk legei ing således

= o, den nyssnämde tiden äfven blifver =o^den
undre punkten försvinner, och den öfre rnobila

punkten sammanfaller med den rena metallens

stelningstemperatnr.

A.tt denna förklaring af de observerade fa-

cta är riktig, bekräftas ytterligare af det sätt,

h varpa en flytande legering, som man uthällt på
en kall yta, under stelningen förhåller sig. Den
är i början alldeles flytande, men blifver snart

liksom grynig eller liknande en amalgam, och

detta desto meia, ju mera den innehåller ende-

ra metallen i öfverskott öfver den chemiska le-

geringen, för h vilken detta amalgamiska utseen-

de ej under afKylningen äger rum. Ju mera
blandningen har den ena metallen i öfverskott,

desto förr, eller vid desto högre temperatur, bör-

jar denna att öfvei gå till fast form, likväl så att

hela öfverskottet endast succesivt solidifieras. ,

Den uthällda massan blir också allt mer och mer
grofgrynig under afkylning, utan att dock blif- r

va sammanhängande, förr än den lättflytande

chemiska legeringen, hvilken ligger emellan de

solidifierade partiklarne af den i öfverskott till-

satte metallen, slutligen sjelf stelnar.
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Observerade afkylniiigstider hos qvicksilfver,

hlj och teJLTiy för h varje tiotal af grader

på hundragradiga thermometern.
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Beskrifning öfver ett nytt slägte^

Hydrobaenus^ hörande till Ti-

pulariae
j

af

B. FR. FRIES.

Till vatten myggorna, eller de myggor, hvilkä

uti larftillståndet lefva i vatten, hora ibland

andra, som bekant är, tvenne slägten hos Mej-
GEN Chironomus och TanjpuSj, hvilka komma
hvarandra ganska nära. Då man har sig bekant

huru fiiifi de kännemärken äro, som åtskilja des-

sa slägten, ocii då mail tillika finner huru con-

stant alla de talrika arter , som lyda under hvart

och ett af dem, bibehålla alla slägt-characterer

;

skall man vara böjd lika litet att trö, att de par-

tier, hvärifrån slägt-characterérna hämtas, kunna
vara någon förändring underkastade, som att fö-

reställa sig, det naturen hade förbehållit sig en

äliim omärkligare öfvergång emellan tvenne for-

mer, i hufvudsumman af bildningen, hvarandrä

så lika.

Det insekt, jag nu har för afsigt att göra

bekant, ocli för hvars beskrifning jag vågar ut-

bedja mig att rum i Kongl. Vetenskaps Acdemi-
ens Handlingar, är just märkvärdigt i det afseen-

de, att det ännu närmare tyckes sammankedja
nyss-

') System. Beschreib. der bekant, zweifl. Insekten, von

J. W. MEiom Achen i8i8.
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iiyssnämda båda former. Länge har jag varit

villrådig, om detta insekt borde upptagas såsom
ett nytt genus, eller beskrifvas under ChirononmSj
såsom en öfvergångs-form; det förra tror jag, åt-

minstone vid detta tillfälle, vara rättast, dels

för att mera fästa Ejitomologernas uppmärksam-
het på denna lilla mygg-art, dels för att ej nöd-

sakas förändra en allmänt antagen character ge-

nericus på det talrika slägtet ChironomuSy som
åtminstone hittills ej erfarit något undantag.

HjdrobcenuSj, hvarmed jag benämt detta

nya genus, är sammansatt af grekiska orden v^co^

= vatten och fioilvoo=z jag gar, stiger; h vartill in-

sektets lefnadssätt tyckes lemna full anledning.

Följande slägt character utmärker

Hjdrobcenus j Antennen porrectae, pilosae:

Maris i4 articulatae: articulo

ultimo ovato, acuminato,

ceteris crassiori;

Femince 7. articulatae, articulo

ultimo elongato, incrassato.

Palpi exserti, qvadriarticulati: ar-

ticulo ultimo ceteris validiori,

truncato, subqvadrato
Jlce deflexae, lanceolatae; directione

nervorum ut in fig, 8.

Dess nämare beskrifning är följande:

Hufvuclet litet, framtill plattadt, sitter un-
der den framåt hvälfda halsringen. Ögonen nak-
na, månformiga, deras nedre hörn bredare och
mera rundadt, deras öfre tillspetsadt och smalare.
Inga Oceller. Antennerna äro fästade på pan-
nan, omgifna af ögonen, hos hanen samman-
satta af fjorton leder, hvaraf den första eller ba-

K, Vet, Acad. Hand. 1829^ St, L 12
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sal-leden är half klotlik och störst den an-
dra äggformig; de derpå följande elfVa mindre,
klotrunda, tätt med livarandra förenade och mot
antennens- spets småningom aftagande i storlek;

den sista är näst basal-leden den största, äggfor-

mig, med något utdragen spets {fig- 7) hos ho-

nan äro antennerna sammansatta af sju leder, af

hvilka den första och andra hafva samma form,

som hos hanen, de derpå följande fyra äro run-

dadt äggformiga, och den sista något tjockare r

samt mera aflång. [fig, 6). Hos båda könen äro >

antennerna endast glest håriga och kunna inga-

lunda kallas plumerade Mimskölden (clypeus)

är utstående, convex, icke nedstigande och hårig.

Palperna äro korta, men hängande nedom mun-
nen, håriga, sammansatta af fyra leder, af hvil-

ka den innersta är minst och den yttersta bre-

dast, tvärt afhuggen {fi§» 1, a), de äro fästade

vid basen af proboscis ^ som är kort, föga utstå-

ende, sammansatt af tvenne delar, en öfre mem-

^) Europas berömde Dipterolog Meigen räknar ej den-

na led till antennerna, han benämner den: die

scheibenfömii^e— Warzenförmi^e Erhöhung. Se på
cit. st. Tom. I, pag. i. 18 och 55. Jag kan ej dela

samma tanka, dä både dess bildning' och insertions-

sätt tillräckligt visa, att den är en led af antennerna.

I följd häraf komma antennerna hos Chironomus och

Taiiypus m. fl. att innefatta en led mera än det an-

tal Meigen uppgifver.

^) Jemföra vi härmed x\ntenn- bildningen hos Cliirono^

mus och Taiiypus^ så skola vi finna, att emellan

dessas utgör Hydrohceni antenner en mellanform;

ty den sistnämdes antenner äro så vida lika med
dem hos Chironomus^ att de beslå af i4 leder hos

hanen och 7 hos honan, ( det characteristika hos

Chironomus ); men så vida lika TanypuSj, att sista

leden är förtjockad, nästan klubblik (del characteri-

stika hos Tanypus).
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branös, som är utvidgad och retractil, samt en

nedre, som är framtill convex, hornartad, haktill

mera mjuk och böjlig {fig* 5); undre randen

af denna proboscis, eller det så kallade labium

är helt, icke urnupet, mjukt, köttigt och på si-

dorna föga hårigt. Mellankröppen (Stethidium)

har i allt samma bildning, som tillhör de öfri-

ga genera af familjen. Ahdomen är sammansatt

af åtta segmenter, hos hanen mera aflångt och

mot spetsen afsmalnande; hos honan jemnbredt,

snarare ovalt och relativt större. De yttersta och

synliga bihangen till genitalia bestå hos hanen
af tvenne krokar (yZg-. g och /o )^ hvardera
sammansatt af två leder, den innersta störst, pä
yttre sidan convex och på inre concav, är ge-

nom €n articulation förenad med den andra le-

den, som är skärformig (falcatus) och på hvars
inre rand linnes en series af styfva hår; hos ho-

nan åter, ser man endast på spetsen af sista seg-

mentet 2:ne vårtformiga organer. Fötterna äro

jemförelsevis korta; ett nästan omärkligt fint ludd
bekläder tarserna. Vingarna äro kortare än Ah-
domen, utan hår, ligga tätt utmed kroppen. Om
man jemförer nerfgången i vingen, den jag fig, 8
aftecknat, rned nerfgången hos de närslägtade

genera, synes klart, att Hydrohcenus i detta af-

seende står närmast Chironomus^ ehuru man
ganska väl ser ett sträfvande till Tanypens ving-

bildning.

Hittills har jag ej funnit mer än en enda
art af detta slägte, den jag vill benämna:

Hydrobjenus lugubris, atro-fuscus: pedibus
pallidioribuSj, alis nigricantibus. &, Jig» it; f
fig, 12. long. I lin.

Hela kroppen smutsigt svart, utan någon teck-

ning ; man finner endast på den lefvande äggstinna
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honan abdomens incisurer gulaktiga. Fötterna äro

något blekare än kroppen, med mörka ledgångar.

Haltéres äfvensom vingarne svartaktiga.

Denna lilla mygga har jag i flera år tidigt

om våren funnit vid Lund i Skåne. Det som all-

raförst väckte min uppmärksamhet, var dess för-

måga att med lätthet springa på vattenytan.

Ehuru detta fenomen icke är sällsynt hos en del

af vattenflugorna, kan jag ej påminna mig hafva

sett någon mygga, som haft denna förmåga i så

fullkomlig grad. I början af Mars månad, de år,

då vattnet ej är tillfruset, utkläckas pupporna,

och man ser då tusentals af dessa myggor be-

täcka vattenytan i små dammar och pussar: dels

springa de, dels segla de omkring med vinden,

och sällan ser man dem flyga. Denna lek , som
jag vill kalla dessa rörelser på vattnet, är allde-

les analog med de vanliga myggdansarne i luften;

ty derunder sker parningen och efter dess full-

bordande deltaga de ej mer uti leken, utan sitta

stilla och overksamma. Genom sorgfällig upp-
märksamhet och långvarigt eftersökande lyckades

det mig en gång att uppgräfva ur dyen flera af

dess larfver. Att dessa voro fullväxta, fann jag

deraf, att de knappt voro hemförda och en af

dem aftecknad, förr än densamma under mina
Ögon förvandlade sig till puppa. De återstäendes

förvandling dröjde ännu några dagar, hvarunder
jag hade tillfälle att nogare observera dem. I

likhet med larfverna till Chironomus och Tany-
puSj spunno de omkring sig i dyen små boningar;

i form af rör, hvaruti de uppeliöllo sig, och dem
de sällan lemnade, så vida ej glaskärlet, hvaruti

de voro inneslutna, omskakades. Emedlertid såg

man dem beständigt framskjuta hufvudet och främ-

re delen af kroppen, samt med mycken liflighet son-
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dera rundt omkring sig i vattnet. Häraf kaii

slutas, att de söka sin egentliga föda i vissa äm-
nen, som finnas dels uppblåsta, dels uppslamma-
de i vattnet, samt att de begagna dyen endast

såsom en tillflyktsort eller skydd , på samma sätt

som larfverna af flera Neuroptera fästa omkring
sina mjuka kroppar cylindriska hus af samman-
gyttrade små snäckor, strå och sand. Dä Hydro-
basnlarfverna någon gång helt och hållet öfver-

gåfvo sina hålor, slängde de sig af och an i vatt-

net, och kommo omsider efter mycket bemödan-
de upp till ytan; så snart de höUo sig stilla sjön-

ko de nog hastigt tillbaka till bottnen,

Larfven {fig* iy) håller innemot 2 linier

i längd, sedd under loupe, visar den sig blekt

grönaktig, nästan genomskinlig. Den iängsgående

tarmcanalen ligger midt i kroppen , och är mörk
då den är uppfylld af födoämnen. Kroppen är

cylindrisk, nästan jemntjock, med de tre seg-

menter, som motsvara mellankroppen, endast nå-

got större och bredare. Hufvudet är mindre än
mellankroppens första segment, trubbigt, hjert-

formigt, hornartadt och svart. Munnen är för-

sedd med 2:ne maxiller {fig* 18 c.) 2:ne man-
dibler (?) och 2:ne palper [fig. 18 b.). Ögonen,
små och enkla, äro som vanligen 2:ne, ett på
hvarje sida. Antennerna {fig» 18 a,) korta, sam-
mansatta af 3:ne leder, construerade, som på van-

ligt sätt hos larfven. Mellankroppens första seg-

ment är på undre sidan framtill utskurit, och

lemnar på detta sätt rum för larfvens främre rö-

relseorganer (fig. ig a.)*, dessa bestå af 2:ne kor-

ta , jemnbreda och i ändan tvärt afhuggna ten-

takler, som vid basen äro med hvarandra sam-
manväxta; främre kanten af dessa tentaklers än-

da är försedd med korta och styfva borst [fig, 20).
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Dessa organers rörelse är inskränkt till flexion

och extension, livarjemte de kunna af djuret in-

dragas under segmentets skal. Det elfte segmen-

tet förer på sin öfre sida tvenne rörliga tubuli

ifiS'
hvilka i spetsen äro försedda med

en ganska lång hårpensel; dessa tubler lemna
öppning för båda hufvudstammarna af luftrören

(Tracheae) och tyckas således stå i närmare för-

hållande till respirationen. På undre sidan af det-

ta segment träffade jag de membranösa flikar (fig.

iy e,)j som characterisera larfven till ChironomuSj,

men jag kunde endast upptäcka tvenne och des-

sa mycket korta. Vid ändan af sista segmentet

af kroppen finner man det bakre paret af rörel-

seorganerna
(^fig, 1J b,) j hvilket i det hela taget^

är lika orgaoiseradt med det främre, endast län-

gre, mera retractilt och försedt i bakre randen

af dess ända med korta, styfva horst. Emellan
dessa bakre tentakler öppnar sig anus, omgifven

af fyra små bladformiga flikar [fig. iy d.)^ af

hvilka, om jag ej af microscopet hlifvit missledd,

hvar och en är försedd med sin hårpensel.

Om man nu jem förer denna beskrifning af

HjdrohcenA.diviNQ.w. med den till Chironomus och

2'anjpuSj skall man finna:

1 . Att dessa trenne slägten hafva såsom larf-

ver en hvarannan liknande grundform.

2. Att JEfydrobcen-larhen mest närmar sig

till TanjpuSj, genom de tvenne rörliga tublerna

på elfte segmentet, dem Chironomus saknar.

3. Att den liknar larfven till Chironomus
genom ägandet af membranösa flikar under sam-

ma segment, dem åter Tanypus saknar.

4. Att den skiljer sig från Taiifpens larf,

utom de nämda flikar, äfveii derigenom , att ten-
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takleriia hos Tanjpus ^) äro rundt omkring för-
'

sedda med långa hår.

Således finner man att larfven till Hjdro-
baenus, äfven så väl som imago, förenar de beg-

ge ofta nämda affina-slägtenas characterer, men
kan dock, genom de anförda kännemärkena, lätt

distingveras från dem båda.

Förvandlingen från larf till puppa, sker nog

hastigt och tillgår på bekant sätt ; huden nemligen
brister öfver mellankroppen, och puppan, somre-
dan är bildad under larfhuden, framträder. De
första dagarne efter förvandlingen

, ligga pupporna
merendels stilla på bottnen, hvilande på ryggen,

och i en något böjd ställning, som fig. 1 3 utvi-

sar; men så snart de oroas på något sätt, yttra

de en stor liflighet i sina rörelser, och kasta sig

kullbytta af och an i vattnet. Då tiden till ut- .

kläckningen nalkas, som merendels sker på fjer-

de dygnet, närmar puppan sig vattenytan, och

finnes sedermera alltid liggande der: dess färg

mörknar då allt mer och mer, och några timmar
före myggans sista utveckling, blifver puppan, till

följe af den luft, som intränger emellan pupphu-
den och det derunder liggande djuret, nästan

silfverhvit, och så mycket lättare än vattnet, att

den icke utan stor svårighet kan kasta sig ned
till bottnen. Liggande i vattenytan, finner man
alltid ryggen uppåt vänd, och abdomeli något iied«

åt böjdt. I denna ställning afbida de sin förloss-

ning, och, då denna inträffar, utsträcka de krop-

pen fullkomligt. Huden remnar sedan longitudi-

nelt öfver thorax, och myggan framskjuter så små-
ningom, i början alldeles blek och mjuk, men
mörknar och hårdnar i luften efter hand. Under

^) Jemför Monographia Tanypodjum^ som jag år 1823

har utgifvit i Lund.
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denna actus föreställer pupliuden en liten båt,

hvaruti den lilla myggan sitter upprätt och seg-

lar omkring, till dess den hunnit få sina fötter

fria, då den oförfärad stiger ut på vattenytan,

och äger inom få minuter tillräcklig fasthet och

styrka (fig. 1 4).

Puppan (jfig, i3, i5) är i i lin. lång, naken,

rörlig och fri; dess främre del är förtjockad, dess

bakre cylindrisk och afsmahiande mot spetsen.

På den främre tjockare delen, kan man tydligt

urskilja hufvudets och mellankroppens blifvande

form på imago. Från sidorna af mellankroppens

första segment utgå 2:ne små och korta tubler , en

från h vardera sidan [fig. 13 a; 1 5 a,); dessa äro

rörliga och hafva sanima betydelse för puppan,
som de längre och på elfte segmentet befintliga

tubler hos larfven, nemligen att tjena hufvudstam-
marna af luftrören till utgång, och således vara

yttre, till respirationen hörande, organei . På un-

dre sidan af mellankroppen, finner man flera små
hylsor, tätt utmed kroppen, och symetriskt lig-

gande, under hvilka extremitet-bildningen går

for sig. Abdomen består af åtta segmenter, som
sakna den longitudinella sido-membran , hvilken

charactiserar Tanjpens puppa. Det sista eller

analsegmentet har emedlertid i ändan en liten

membran , som på midten är urnupen (y?g". / 6 a.),

samt en fascikel långa hår, som utgår från h var-

dera sidan [fm, 1 6 b.).

Såsom puppa finner man Hydrohcenus således:

I, likna Tamjpiis genom de rörformiga ytt-

re respirations-organerna, dem de äga gemensamt,

och hvilka man hos Chironomus träffar under eii

hel annan form, nemligen plumerade.

3. likna Chiromonus genom analsegmentets

formation; 2\vijpus saknar helt och hållet hår-

penslaY på detsamma.
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För att inhämta en ännu fullständigare kän-

nedom om ifrågavarande myggslägtes historia,

tog jag flera befruktade honor och inneslöt dem
uti ett glas med vatten. Två till tre dagar gin-

go de der äggstinna. Då de slutligen lade sina

ägg (d. 19 Mars) absolverades detta på omkring
10 minuter. Äggen, omgifna af en gelatina eller

ett slem, fastades af honan vid en liten stjelk,

som jag förut hade lagt på vattenytan, utan att

hon dervid iakttog iiågon ordning [fig, 21, 22).

De voro emedlertid ej så sammangyttrade i en

klump, som l^injpus lägger sina agg. Till for-

men voro de aflångt äggformiga, med ena sidan

något plattad [fig, 23); till färgen gråaktiga; ska-

let var slätt och fast.

En månad efter äggens läggning, utkläcktes

de, i början knappt synliga, larfverna, dem jag

sedan utan svårighet uppfödde, och hade derun-

der tillfälle att controllei a mina förra iakttagelser,

I Maj månad framkom den andra generatio-

nen; men andra göromål hindrade mig ifrån att

sedermera deröfver fortsätta observationen.

Att denna mygga under larftillståndet flera

gånger ömsade hud, såg jag bcvStämdt, men kun-
de ej erfara huru ofta det skedde.

Af föregäeiide observationer kan man draga

följande resultater:

I, Hfdrobcenus äger en ganska kort lifspe-

riod. På vid pass tvenne månader genomvan-
drar den alla sina förvandlings-stadier, från ägg
till imago. Som ägg ligger den halfva tiden, som
iarf största delen af den återstående, helst endast

fyra dagar åtgå till pupp-perioden. Såsom imago
är den kort efter sin utveckling skicklig att pro-

pagera sig, och äggen blifva ej mer än i 3 å 4
dagar efter foecundationen qvar i honans kropp*
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2. Alla äggen foecunderas af en enda copu-

lation, och läggas succesift inom lo minuter.

3. Minst tvenne generationer framkomma
Lestämdt h varje ar, efter hvad jag sjelf sett; men
då man besinnar, att andra generationen redan

visar sig i Maj manad, är ganska sannolikt, att

ännu en, ja tvenne framkomma , och således år-

ligen tre eller fjra.

4- Under vintern ligga de, till en del som

ägg, till en del som larfver, på bottnen i djen af

vattendammar, och första generationen visar sig, så-

som imagines, snart sagdt, så fort som isen går bort.

5. Under sina första perioder, som larfoch

puppa, kommer Hjdrobamus närmast Tanjpus

;

men som imago står den närmare Chironomus'^

det oaktad t kan den, under alla tre perioderna,

med lätthet skiljas från dem båda.

6. I det naturliga systemet bör detta ge-

nus anses såsom en öfvergångsform från Chiro^

nomus till Tanjpus,

Tab. VIII.

framställer i mer eller mindre förstor;ing.^

JFig. I. Hufvudet till Hydrobcenus
,
fiamifråqj^ med den

qvarsittande basalleden af antennerna, a Palperng.
— 2. Samma hufvud bakifrån och undertill. a. proboscis.

r— 3. Detsamma i profil med antenner, palper och pro-

boscis,

— 4* Detsamma, utan antenner och palper.

5. proboscis utdragen så, att dess öfre membranösa
del blir synlig. «. rudiment till Haustellum,

6. Honans Antenn.

7. Hanens Antenn.

r— 8. ]^ferfgången uti vingen.

— 9. Hanens analsegment, med de yttre krokformiga

bihangen till generalions-organerna.

«r- 10. En af dessa krokar, ännu mera förstorad.
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12* Öonan} '^^^ Hydrobcenus, mycket förstorade.

1 3. Puppan till Hydrobcenus i livilande ställning, a.

yttre respirations-tiiblerna.

14. Densamma under utkläckning.

1 5. Densamma ännu mera förstorad, a. tublerna.

16. Analsegmentet af puppan, med dess biliang:

a. membranen i spetsen af segmentet.

b, Hårpenslarne.

17. Larfven till Hydrobcenus a, det främre paret, b,

det bakre af rörelse-organerna. c. respirations-

tublerna med deras hårpensel, d, de fyra fli-

kqrna, som omgifva anus, försedda livar med
sin liåipensel, e. flikarne under elfte segmentet.

18. Larfvens Hufvud, mera förstoradt. a. antennerna.

b, palperna. c. maxillerna.

19. Första segmentet, jemte hufvudet, undertill. det

främre paret af rörelse-organerna.

20. Samma par afskildt och ännu mera förstoradt.

21. Äggsamlingen i naturlig storlek, fästad vid strået,

22. Äggen, omgifna af slemmet, förstorade.

?3. Ett ägg mycket förstoradt.



Svenska Spindlarnes beskrifningj

af

CARL J. SUNDEVALL,

Svenska Spindlarne hafva redan förut blifvit af-

handlade af Glerck, Linné och De Géer. Den
förstnämdes arbete ^) utgör ännu ett af Arachno-
logiens hufvudarbeten, för de oftast trogna figu-

rernas skull, och för den mängd förträffliga ob-

servationer på arternas lefnadssätt, som det in-

nehåller; men beskrifningarne äro ej väl förfat-

tade, och de deruti uppräknade 66 arterna, kom-
ma,' vid närmare prÖfning, att förminskas med
ett tiotal.

Linné upptager i Fauna Svecica ^) 33 arter,

af hvilka en stor del äro alltför kort beskrifne

för att med säkerhet kunna bestämmas; likväl

tyckas 3 eller 4 finnas bland dem, hvilka ej äro

anförde af de två andre författarne.

De Géer beskrifver, i ^ide tomenaf sina namn-
kunniga Memoires 34 arter spindlar, bland

hvilka 1 3 ej äro anförde af Clerck. Alla äro

fullkomligt bestämdbara genom de i allmänhet

goda beskrifningarna, och figurerna, som för de

flesta arterna äro ganska igenkänliga. Att den-

ne författare lemnar förträffliga bidrag till de be-

Svenska Spindlar etc. Stockh. 1757, på Svenska

Qch Latin, med 6 illum. pl.

^) Edit. 2 Stockholm 1761.

^) Stockhohii 1778.
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skrifne arternas natural-historia , behöfver ej sär-

skilt omtalas.

Något öfver 70 Svenska spindelarter äro så-

ledes redan genom skrifter bekanta; men då jag

haft tillfälle att lära känna ett vida större antal,

så torde den beskrifning af dessa djur, som jag

härmed har äran öfverlemna till Kongl Veten-
skaps-Academien, ej synas Öfverflödig.

Innan jag företager sjelfva arternas beskrif-

ning, vill jag lemna en kort öfversigt af dessa

djurs systematiska indehiing, samt en noggrann '

uppgift af de characterer, hvarigenom deras åt-

skillige afdelningar utmärka sig.

De äldre Arachnolcgerna, Lister, Glerck,

De Géer, indelade Spindlarne i 7 tribus på föl-

jande sätt (enligt Clerck):

terrestres

1:0 Retiarii (som förfärdiga nät)

I Verticales (=Orbitelge Latr.)

1 Irregulares (=:In8equitelae o
)

3 Textores (=Tubitelae »
)

12:0 Saltatores (jaga sitt rof, spinna ej nät).

4 Lupi '— (=Citigradae Latr.)

5 Phalangia (nrSaltigrad^e »
)

6 Cancriformes (=Laterigradoe »
)

p) aquatici. 7.

Ehuru naturenlig denna indelning var, Öfver-

gaf man den dock, emedan de för hvarje tribus

uppgifne kännetecken befunnos vara otillräcklige,

eller kanske i synnerhet derföre, att den ej be-

kräftades af formen på mundelarne, hvilka un-
der Fabricu tidehvarf ansågos vara de enda or-

ganer, efter hvilka genera fingo bestämmas. Fa-
BRicius sjelf indelade arterna af slägtet Araneaj,

efter ögonens ställning; men detta skedde med
så ringa omsorg, att denna indelning, ej en gåiig
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tjenar Ull nägon verklig hjelpreda, vid de af ho-

nom beskrifne arternas bestämmande; ty ganska

många hafva ögonen alldeles ej så ställde som
uppgifVes.

Walckenaer, som i synnerhet - vinlade sig

om dessa djurs historia, och noggrannare under-

sökte dem än förut skett, trodde sig finna tillräck-

liga skäl att afskilja Fogelspindlarne och de med
dem närslägtade arterne, såsom ett eget slägte:

TheraphosUj, från Linnés Ardnea; och de Fran-
syska arterna af detta sednare slägte (Aranea),

fördelade han uti Faune Parisienne ^) \ 1 8 gan-

ska naturliga tribus; hvilka sedan, jemte de då
bekante utländske formerna, af honom ^) och af

Latreille upphöjdes till rang af genera, med
egna namn, hvarefter Aranea och Theraphosa
qvarstodo såsom tvenne alldeles åtskilda afdel-

ningar af Araneiderna. Likväl återförde Latreille

sedan alla de nya smågenera under de gamla
naturliga tribus; dock så, att vattensplndeln er-

höll sin rätta plats bland Tuhiteloe (Textores);

och Theraphosa uppfördes såsom en ny 7:de

tribus {T.^erritelo3 Latr.), utan att vidare afskil-

jas från de öfrige. Men sedan, efter Cuviers sto-

ra reform af zoologien, den tanken blifvit gäl-

lande, att de inre delarne nödvändigt måste va-

ra af större vigt än de yttre, vid bestämmandet
af grupper inom djurriket , samt sedan Leon Du-
four hade anmärkt, att Theraphosa hafva 4 lung-

artade organer, men de öfriga blott 2; så ansåg

man nödigt att åter afskilja dem, och att taga

den nämda olikheten till mdelningsgrund, hvari-

"*) Paris 1802, Tom. 2; om Theraphosa, se pag. 249.
^) Tableau des Aratiéides 8:0, Paris i8o5.

I 3 tomqn af Guyiers Regne Animal, Paris 1817.
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genom Spindlarnes uppställning slutligen erhållit

detta utseende (enligt Latreilles Familles iViz-

tiirelles j Paris 1825)

A% 4 pnevmones
f:o Tlieraphosa Walck.

gen. Mfgalej Ctenlre^ Jtypus j, Eriodon,
3:0 (en del af Aranea Walck.)

gen. Filistataj, Djsdera,
B. Dipnevmones

1:0 Stillasittande spindlar.

a) Spinna nät.

Tr. I Tubitehe.

gen. Clothoj DrassuSj SegestriUj Clu-
bionuj Aranea j Ar^yroneta.

Tr, 2 Incec/uitelce

gen. Theridion^ Scjtodes EpisinuSj
Pholciis,

Tr. 3 Orbitelce

gen. Linjphla,, UloboruSj Tetragna-
thay Epeira,

b) Spinna ej nät.

Z/\ 4 Laterigradce

gen. Thomisus, Philodromus j Mi-^

crommata^ Selenops,

2:0 Kringströfvande Spindlar.

Tr, 5 Citigradce

gen. OxfopeSj, CtenuSj LycosUj, Do^
lomedeSj Mjrmeciiinu

Tr, 6 Saltigradce

gen. EresuSj Salticus,

^) Det är öTverflödigt att närnna flera andra dylika me-
tljoder, som på hvarjehanda sätt afvika, e. gr. i La-
MARCKs Hist. j>fat. des Animaux sans Vetébres, Okens
Naturgeschichte, Goldfuss Handb. der Natm*gesch.

Niirnb. 1820 m, fl., ty de äro i allmänhet mindre

natmliga, och hvarken märkvärdiga för arters be-
skrifning eller säkra bestämningar af grupperna.
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Denna indelnings efter respirationsorganernas

antal är högst artificielL Den åtskiljer t. ex. släg-

tena Djsdera och Filistata från Drassus och öf-

rige Tuhitelce ^ h varifrån de knappt äro generice

skilda, och förenar dem med Jlieraphosa ^ med.

hvilka de utom antalet af lungor hafva vida min-
dre likhet. — Det kan i allmänhet anmärkas, att

hos de Insektartade djuren äro de inre delarne

af långt mindre vigt än hos de Öfrige djuren. De
förstnämde äro mera bildade utåt; Segment- och

Extremitet-bildningen är hos dem öfvervägande,

och uttrycker säkrare deras utvecklingsgrader och
affiniteter, än de inre delarne, som ofta äro i

hög grad oUka hos ganska närslägtade arter

Theraphosa för sig äro väl skilde från de Öfriga

spindlarna, genom tydliga och alldeles egna kän-

netecken; men de kunna och böra ej utgöra en
egen grupp i motsats med alla de andra; ty

dessa sednare {Aranea Walck.) utgöras af flera

bestämda flockar (neml. Orbitelwj CitigradcBj etc),

hvilka till form och skaplynne visa äfvenså stora

olikheter sinsemellan som med Theraphosa j, och

kunna lika lätt som dessa, genom bestämda cha-

racterer, afskiljas från alla de öfriga Å.raneiderna*

Thera-

T. ex. den besynnerliga daningen af nerv-stammarne
hos larverna af Scarabaeoides, som ej igenfinnes hos
deras närmaste samslägtingar bland Coleoptera. Tarm-
kanalen är en blind säck hos Myrmeleon, men ej

hos andra Nevroptera, som stå detta slägte ganska
nära, o. s. v. Detta förhållande kan dock ej nedsätta

värdet af Insekt-analomien, som alltid kommer att

utgöra en vigtig del af Entomologien , och alltid skall

fortfara att lemna stora resiiltater för Physiologien
och JN^atural-historien i allmänhet. Jag vill blott an-
märka, att en character ej är af större vigt, vid In-

sekternas systematiserande, blott derföre att den är

tagen af de inre delaane.
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Theraphosa utgöra således blott en egen tribus

af lika rang med de gamla hvilket Latréille

riktigt iakttagit i Regne jdnimalj såsom nyss
närades. Orsaken h vårföre denne författare ej

sedan bibehållitsamma classification, är troligtvis

den, att de egentliga charaCterer, som göra de

7 tribus till egna, naturliga afdelningar, ej hafva

blifvit uppgifne; utan man har åtnöjt sig med
andra, mindre vigliga, tagne af Ögonens ställ-

ning, maxillernäs form o, d., som alldeles ej an-

gifva arternas afTmitet, eller stå i något beslämdt
förhållande till lifsyttringarna. Men så länge en
grupp endast bar dylika accidentella kännetecken,

eller sådane som sakna theoretisk betydelse, kan
den ej sägas vara bestämd eller rätt känd; och
dessutom skall det alltid bända, att flera former
komma på olika ställen. T. ex. Linfphia bar,

blott för sina ^'maxillce dilatatce* blifvit skild

från IncBqvitelcB ^ till b vilka den ostridigt börer,

och förd till Orbitelce ^ med bvilka den är allt-

för olik^ både till form och lefnadssätt; m. fl.

dylika ex. Det kan således ej vara öfverflödigt

ätt vi uppehålla oss något, vid framläggandet af

de omtalade ^^baractererna.

Spindlarne skilja sig från de öfriga Aracb-

iiideriia hufvudsakligen genom Spinnorganet och
den silkéstråd som vid alla deras rörelser utdra-

gas derifrän, samt qvarlemnas på deras Väg. Af
denna tråd nppsätta en del arter konstiga nät,

livaruti de Insekter fångas, som tjena till deras

föda, men andra, som jaga sitt rof, lemna den
efter sig utan ordning kring fälten. Denna olik-

het i lefnadssätt, jemte flera dess modificationer,

är bufvudsakligen uttryckt i bildningen af thorax.

Ty: emedan fötternas styrka hufvudsakligen be-

ror af thorax, bvarpå de sitta, och som innebål-

K. v, A. B<inäl. 1829, St, I. I 3
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ler deras förnämsta muskler, så kiimia de Spind-

lar som hafva denna kroppsdel stor ocli starkt

byggd, uthärda ett länge fortsatt löpande, utan

att tröttna; de äro i stånd att på genaste sättet,

med våld bemäktiga sig sitt rof, och hindras,

genom den kraft de äga, att tillbringa sitt lif

stillasittande, hvarföre de måste bUfva kringströf-

vande eller jagande varelser. Andra deremot,

som hafva en liten svag thorax, förmå ej att

springa fort och länge, utan måste lefva inom
ett inskränktare rum, hvarest de, i all maklig-

het, af sitt silke bilda sig en boning, med ett

bredvid sittande nät, som, ehuru det utgör vil-

koret för deras lifsuppehälle, endast kan anses

såsom en del af, eller ett bihang till boningen,

uppkommet deraf, att spindeln, för att afbörda

sig sitt silkesämne, rörer sig omkring i boets

granskap, på ett visst, af livarje arts kropps-

bildning beroende, sätt, hvaraf nätets form be-

stämmes. Det är således ingen anomali att en
del arter, t. ex. Linyphice j Epeira diadema m.
il. ej hafva någon annan boning än sitt nät. -

—

I allmänhet : ju starkare thorax en spindel har

,

desto mera är han uteslutande kringströfvande,

och ju svagare thorax är, desto fullkomligare nät

bildar han. De mellanformer som till sin bild-

ning komma närmast de jagande arterna, upp-
sätta intet nät utan blott en rörformig boning,

hvaruti de ligga i försåt för de insekter, som
komma i granskapet, t. ex. Drassus Cluhiona

m. fl. Att nätbildningen till en stor del be-

ror deraf, att en spindel är nödsakad röra sig

inom ett litet rum ,
synes äfven deraf, att många

honor som annars ej förfärdiga nät, göra det

under den tid de hålla vakt hos sina ägg eller

ungar 5 t. ex. Dolomedes fimbriatuSj Attus pini
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duer af slägtet Attus eller Ljcosa uppsätta nät

då de äro fångna och instängda i trångt rum.
Styrkan hos thorax beror af dess storlek

och form. Storleken kan endast bedömmas ge-

nom jemförelse med volumen af abdomen och
benen. Stor måste den kallas då den är nära li-

ka med abdomen, och fötterna, äro föga längre

än kroppen, eller kortare, så att thorax utgör

inemot \ af hela kroppens volum, eller deröfver;

såsom hos AttiiSj Ljcosa m. fl. Deremot måste
thorax kallas liten då abdomen är flera gånger

större än den, och benen mer än dubbelt längre

än hela kroppen, genom hvilken storlek hos dessa

delar rörelserna betydligen försvåras; såsom hos

Epeiraj Theridion &c.
Det andra momentet hvaraf styrkan beror

'ÅY formen; så att ju tjockare thorax ar i förhål-

lande till sin längd, och ju mera den närmar sig

till cubisk eller sphaerisk form , desto starkare är

den. Vanligtvis utmärker sig den större tjockle-

ken hos thorax mest genom ryggsidans utveck-

ling i höjd och fcredd, så att den oftast är hö-

gre i samma mån som den är större Här-
ifrån göra Theraphosce ett undantag; ty äfven

på de ständigt kringvandrande arterna bland dem,
hvilkas thorax är ganska stor, har den dock lika

nedtryckt form som på de spindlar hvilka upp-
sätta nät.

OrbitelcB och Inceqvitelce, hvilka äro de en-

da spindlar som förfärdiga verkliga nät, hvilka

till texturen äro olika med boet, hafva på tho-

^) H'ö§ (altus) bör thorax kallas då den ej är lägre än
sin största bredd, såsom på Attus och Lycosa; i an-
nat fall /% eller nedtryckt (depressus).
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rax två djupa iiitryckningar, som i form äf ett V
löpa tillhopa, vanligen bakoin midten deraf, i

en djup giop. Dessa intryökningar antyda skill-

naden mellan hufvudet (pars cephalica) ocli den
egentliga pars thoracica. De utvisa ytterligare

thoracis svaghet och eftergift for muskelkraften,

samt äro alltid mera utplånade i den mån tho-

rax är starkare. Hos en ^^^^^^ eller Lfcosa kun-

na de ej skönjas, men hos några öfvergångsfor-

mer från dessa slägten, t. ex. Dolomedes mira-^

bilis j, synes ett märke af dem. Rätt tydlige äro

de, utom hos de två nyssnämde familjerna, en-

dast på Husspindeln (Ar. domestica), som utgÖl*

öfvergången till dem från Tuhitelce ^ till hvilkeli

familj den af andra orsaker hänföres.

Af det förut anförda synes, att de hufvud*
sakliga ölikheterna i spindlarnes hela skaplynne

bero af bildningen af deras thorax, och att så-

ledes de vigtigaste charactererna for tribus kun-

na tagas deraf. Detta organ är hos dem af så

mycket större vigt som det är, till ett stycke,

hopväxt med hufvudet, hvarpå ögon och mun-
delar finnas.

Spindlarnes ögon äro normaliter 8, ställde

i två parallela, tränsversella serier, som vanligt-

vis upptaga hela pannans bredd, 4 i hvardera

serien. På alla som hafva låg thorax, sitta dessa

två serier längst framtill tätt tillsamman, och äro

vanligtvis ganska tydliga. Men emedan skillnaden

mellan hufvud och thorax går snedt, så att huf-

vudet upptager större yta på ryggsidan än på
bröstsidan, så följer, att ju högre thorax är, de-

sto större del at myggen kommer hufvudet att

intaga, och desto större yta är lemnad åt ögo-

nen. Denna yta är på en hög thorax i synner-

het utvidgad bakåt, hvårföre de 4 bakre ögonen
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komma att sitta längre tillbaka, under det de 4
främre bibehålla sin plats längst fram. Härige-

nom upptaga ögonen, på de spindlar som hafva

hög thorax, (Attus, Lycosa) en yta som är likså

lång som bred. De 4 främre bilda vanligtvis en
tydlig serie, men de bakre liafva oftast ett så

förändradt läge, att man, endast genom öfver-

gångsformernas iakttagande, kan med säkerhet

bestämma h vilka som föreställa de mellersta och

yttersta. Då ögonen på en låg thorax sitta irre-

guliert, kommer det vanligen deraf, at^ d^ två

mellersta af bakre serien äro flyttade Jångt ^t si-

dan, t. ex. på Pholcus ; eller tillika framåt så-

som på Eriodon Latr, , och Selenops Duf. på
hvilket slägte de sitta i jämbredd med främre

serien, så att alla 8 ögonen tyckas bilda en en-

da krökt linea.

Ögonens olika ställningar utgöra lättfattliga

skiljemärken mellan genera eller species, men äro

ej af nog vigt att alltid böra bestämma genus;

h vilken anmärkning äfyen gäller om mundelar-

jies fqrm.

Latreille har anmärkt att spindlarnes och
alla Arachniders ]\Iandlbler j, till sin betydelse,

fullkomligt motsvara Crustaceernas mellersta

antenner j, hvilket ej kan motsägas. Men då han
af denna orsak kallar dem C}ieliceres\ och an-

tager, att dq böra anses för transformerade an-

tenner j, samt att Arachniderna sakna verkliga

Mandibler, så vågar jag påstå att ett misstag blif-

vit begånget. Ty om så vore, skulle man finna

hos de egeptlige Insekterne: ett par mandibler
och ett par antenner.

*) Se t, ex. hans Familles Naturelles du Regne Animal,
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hos Arachniderna: inga mandibler, men ett

par antenner, som till läge, form ocii fun-

ction likna mandibler.

hos Crustacea: inga mandibler, men i par

antenner, af hvilka det jttre ej bade något

motsvarande organ bos de andre två djur-

classerna.

Sådant kan förhållandet ej vara, utan: bos

alla dessa djur finnes i par mandibler, hvilka

hos crustacea antagit form af antenner, hvar-

före namnet Cheliceres vore högst lämpligt för

dem; men arachnidernas mandibler, som i de
flesta afseenden likna insekternas, böra ej ut-

märkas med någon ny term. Insekternas anten-

ner svara fullkomligt emot crustaceernas s. k.

yttre antenner, och dessa organer 'saknas hos

arachniderna. Denna transformation af crusta-

ceernas mandibler, till antennlika organer, är ett

ytterligare bevis för den ursprungligen lika be-

tydelsen af alla extremiteter bos de segmente-

rade djuren; de må visa sig i form af sensations-

organer, mundelar, fötter, gälar &:c.

Maxillen tillbopa med sin Palp utgör, så-

som man allmänt erkänt, ett organ af lika form
och betydelse med fötterna. Hos insekterna äro

detta organs Cooca och Femur otydliga, eller

alldeles hopväxte med den basis hvarpå de sitta;

så att sjelfva maxillen utgöres af llbia^ och pal-

pen ensamt af Tarsus ; hvarom man kan öfver-

tyga sig genom betraktandet af dessa delar på
en GrjlluSy eller en Larv af Familjen Scara-

basoides m. fl. Hos arachniderna och crustace-

erna utgöres deremot sjelfva maxillen af Coxa.
Alla de öfriga lederna tillhopa utgöra palpen;

hvarföre dessa palper alltid blifvit kallade fotli-

ka. Bland spindlarne synes detta bäst på Fogel-
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spindeln (Mygale Walck.) men är omisskänligt

äfven på de öfrige. Derföre har jag Öfverallt i

artbeskrifningarna nyttjat termerna: Palporum
femuPj tihia &c. eller pars femoraliSy tibialis o.

s. v., och det är för att rättfärdiga dessa uttryck

som jag här gått något in i terminologien.

De characterer för hufvud-afdelningarne bland

spindlarne som i det föregående äro antydda,

blifva följande:

Fam, 1, Orbitelse Latr. (^Retiarii verticales QA,)

Thorax äggformig, nedtryckt; ofvanpå täm-
ligen platt, med nästan lodräta, låga sidor. Dess

pars cephalica är afskild genom djupa intryök-

ningar, som bakåt förenas i en djup ybi;ea ; fram-

till är den nedtrjx^kt (bredare än hög), så att de
främre ögonen sitta mycket närmare till den in-

böjda framkanten, än till de bakre ögonen.

Spinnorganet af 6 korta, coniska, connive-

rande, lika stora mammiller
Ögonen små, intaga en ganska liten yta.

Mandiblerna verticalt ställda, ej framåt

sträckta; med kloen transversellt inböjd.

Fötterna långa, betydligt olika stora, så att

tredje fotparet, som alltid är kortast, ej öfver-

stiger
I

af det längsta.

Abdomen stor; oftast något klotlik och fram-

skjutande öfver thorax, så att vidhäftnings-punk-

ten tyckes sitta nära midten af dess undre sida;

alltid något nedtryckt.

Lungsäckar 2.

Kroppen försedd med glesa , korta, tilltryck-

ta hår; eller naken; vanligen lifligt färgad.

') På alla spindlar äro de i mellersta mammillerna min-
dre än de yttre, och hafva ej lika function med dem.
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Nätet ciikelrundt, bestående af en mängd
yadier, och en klibbig tråd, som, fästad vid des-

sa, bildar en archimedisk spiral (alla hvarfven

ära på lika afstånd). Rofvet inspinnes i silke in-,

nan det utsiiges; h vilket ej iakttages af de öfrige

spindlarne. Denna Familj igenfinnes i alla cli-

mat (Lappland—^Indien), men luxurierar mellan
tropikerna. Den bÖr för arternas utmärkta in-

stinkt och form, deras talrikhet, det ringa anta-

let öfvergångsformer, m, m., anses för den högst

utbildade bland spindlarne.

Hit höra gen. Epeira Walck. , XJlohorus Latr.

och Tetra^natha Walck.

Fam, 2. Inaeqvitelse (Latr. Retiarii irregula-^

res Cl.)

Thorax äggformig, nedtrj^ckt, med impres-

sioner för hufvudet; ganska liten. Främsta delen

ej nedtryckt, så att de främre ögonen sitta län-

gre från framkanten än från de bakre Ögonen.

Den nästan perpendikulära ytan, framom ögo-

nen, är närmast dem tversöfver intryckt, sedan

något framstående och convex, utan inböjd kant.

Spinnorganet j mandihlerna j ögonen och
fötterna som föregående.

Abdomen stor, framskjutande öfver thorax;

vanligtvis framtill något hoptryckt, med naken
glänsande yta, hvilket, jemte bildningen af tho-

rax, ger åt dessa arter ett eget, lätt igenkän-

ligt utseende.

Nätet består af en samling, åt alla håll ir-

regidiert utsträckta, vanligenej sammanhängande
trådar.

De tyckas hufvudsakligen tillhöra de tem-

pererade luftstrecken, och äro i allmänhet små.

Gen. Theridion, Linjphia & Pholcus Walck,
Pachjgnatha woh.



201

Fam. 3. Tubitelae Latr, (Tejctores Cl.)

Thorax äggformig, låg, jemt convex, med
sluttande sidor; vanligen utan intryckningar för

hufvndet.

Spinnorganet af 6 cylindriska, parallela,

utskjutande, oftast olika langa mammiller.

Ögonen och mandiblerna ungefär som på
de föregående,

Fötterna nästan lika stora; dock är 3:dje

paret alltid något kortare. Låren böjas uppåt.

Abdomen foga större än thorax, aflång, trind,

med vidhäftningspunkten uiider främre äadan.

Lungsäckar 2 eller 4-

Kroppen vanligtvis tätthårig, nästan luden,

dunkelt färgad.

De lefva på mörka, fuktiga ställen, (en art

i vatten), uti en rörformig, tätt väfd boning som,

af några, i kanten utvidgas till ett horizontelt

nät. De tyckas stå lägst bland spindlarne, och

utgöras af en hop föga bestämda former, som
visa tydliga öfvergångar till de flesta andra fa-

miljerna. Hit höra de få arter spindlar som haf-n

va färre än 8 ögon.

Gen. Agelena och Tegenaria Walck. (Aranea

Latr.), Argjronetaj Clothoj DrassuSj Cluhiona^

Segestriaj, Djsdera, Filistata^, Scjtodes (Walk,

& Latr.), Sparassus Walck.

Fani. 4' Laterigradae Latr. {Cancriformes Wet.)

Thorax låg, nästan cirkelrund (vanligen me^
ra bred än lång och baktill urnupen), jemt con-

vex, utan tydliga intryckningar för hufvudet.

Fötterna tryckte tätt intill det planum hvar-.

på djuret sitter, så att knäen ligga derpå, ooli

tibia böjes framåt. De äro vanligen långa och
sinsemellan ganska olika.
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Ögonen små, bilda en liten, lialfmänlik, fram-
till coiivex figur.

Mandihlerna lodräta, med transversell klo;

oftast små, coniska.

Ahclomen och spinnorganet variera betyd-

ligt: de likna ömsom fam. i och 3.

Betäckningen och färgen äro likså ombytliga.

De fmnas genom alla zoner; spinna ej nät;

gå lika bra framåt som bakåt, eller åt sidan,

hvilket till och med är det vanligaste. Fötternas

ställning, som utgör det mest egna hos dessa ar-

ter, ger en del af dem någon likhet med en

krabba, hvaraf det gamla namnet kommer. På
alla andra spindlar böjas låren uppåt så att knäet

är upplyftadt och tibia kan ställas lodrätt.

Gen. Thomisus Walck.

Fam, 5. Citigradas Latr. {Lupi Wet.)

Thorax aflång, likså hög som bred, nästan

3:sidigt prismatisk, med alldeles rät rygg; fram

och baktill tvärhuggen, (obs. ryggen är smalare

än bröstet, och sidorna bilda jemna, lutande planer).

Ögonen intaga en stor, lika lång som bred
yta. Några af dem äro ganska stora. Mandihlerna
lodräta med transversell klo. Fötterna medelmåt-
tiga; Abdomen som Tubitelae; Lungsäckar 2.

Spinnorganet af 6 ganska korta, cylindriska lika

stora mammiller. Färgen vanligtvis mörk. Be-
klädnaden af täta, tilltryckta hår.

De fmnas i alla climat; springa fort och ja-

ga sitt rof. Honorna bära äggpåsarne med sig o.

s. v. De äro lifliga och hafva ett modigt, rofly-

stet utseende, h vårföre Grekerne och Romarne
kallade dem vargar (xv^oi Aristot. Lupi Plin.)

Gen. Ljcosaj Dolomedes ^ Sphasus Walck.
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Fam, 6 Sal ti gr ad fe Latr. [Phalangia Vet.)

Thorax nästan parallelipipedisk, åtminstone

så hög som bred, eller högre; den platta ryggen

är omgifven af lodräta sidor och ej mindre än

bröstet. Bakre sidan är vanligen sluttande, och

pannan framstående, hvarigenom de lodräta si- ^

dorna få en rhombisk figur.

Ögonen upptaga en ganska stor yta; de främ-

re äro vanligen störst.

Mandihlerna som på de föregående. Några
hannar hafva dem framåt pekande.

Fötterna oftast ungefär lika stora, kortare

än kroppen, med patella föga mindre än tibia.

Abdomen vanligtvis liten, nedtryckt; fästad

till thorax med sin främre ända.

Lungsäckar 2; Mammlllce text, cylindriska,

lika stora, utskjutande.

Beklädnaden af längre, tilltryckta hår, ofta

med lysande färgor.

De lefva kringstrykande, hoppa starkt &c.

Finnas i alla climat. Formen varierar mindre hos

denna än någon annan familj. Grekerne kallade

dem (puXctyyiO. (Aristot. Plin.) och ansågo dem
vara ganska giftiga.

Gen. Attus Walck. (Saltius Latr.); Eresus
Walck.; Mjrmecium Duf.

'

Fam, y, Theraphosae Walck. {TerritelcB Latr.)

Thorax stor, nedtryckt. Mandibulce framåt

sträckta, tjocka, med kloen böjd långsåt undre
sidan. Mamm, text. 4> hvaraf de 1 öfre ganska

långa, 3:ledade, de 2 undre ganska små. Lung-
säckar 4» Ögonen upptaga mindre yta än på
andra spindlar. Kroppen ^ior, starkt luden, mörkt
färgad. Genom utseendet och öfvergångsformerna

äro de närmast förenade jgaed Tubitelce,



De tillhörawarmare climat lefva, liksom
Lycosae, dels ständigt kringströfvaiide, dels i cy->

liiidriska hål i jorden. Dessa sednare arterna äro

utmärkta genom många egenheter i lefnadssättet^

t. ex. hane och hona bo tillhopa m. m.
Gen, Mjgale Walck. Atjpus och Eriodon

Lalr,

Dessa, spindlarnes hufvudförmer, tyckas va^

ra alltför väl åtskilde att vidare kunna förenas

till ett mindre antal naturliga grupper; men för

att förkorta charactererna kan man på hvarje^

hända sätt hoptaga dem, t. ex.

A, Mammillisö, conicis; thorace depresso: am-^

bitu subverticali; capite subdistincto.

Fam. I. Ortoe/te fronte depressa (oculis mar-
gini antico propinqvis).

Fam. 2. Inceqvitelce fronte altiore (oculis a

marg. antico remotis).

Mamm. 6; thorace depresso, undiqve aeqve

convexo.

F. 3. TiibitélcB thorace ovato^oblqngo; fe^

moribus sedentis erectis (sursum flexis),

F. 4' Laterigradce Thorace subrorbiculari

;

femoribus solo appressis (retrorsum flexis),

C, Mamm. 6; thorace alto, magno.

F. 5. Citigradce Thorace subprismatico.

F. 6. Saltigradce Thorace sub-parallelipi-^

pedico.

D, Mamm. 4,

F. 7. Territelce Latr.

Eller på annat sätt. (Det bör anmärkas, att

Tubitelae komma närmast till Citigrad^). Dylika

^) Ingen art finnes i Sverige.
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{artificiella afdeliiingar , som göras blott såsoin eil

hjelpreda för minnet, böra ej utmärkas genom
naniTij med hvilka nödvändigt följer begreppet

om genus j, d. ä. naturlig grupp.

Det är omöjligt att bibehålla den gamla

^delningen: i spinnande och jagande spindlar;

ty den stadfästes ej genom tydliga olikheter i

formen, som bestämdt åtskilja dessa båda flockar*

Af det föregående synes att: Orbitelce uppsätta

geometriskt regelbundna nät; Inoeqvitelm göra

dem irreguliera. Tubitelce utgöra en Öfvergång

mellan spinnande och jagande, ty den cylindri-

ska kammare, som nästan alla förfärdiga åt sig,

utvidgas af en del {Aranea Latr.) till ett verk-

ligt nät; men begagnas af andra (eix AqX Clubionce)

blott såsom ett hemvist för en del af dygnet.

Citigradce och Theraphosce hafva dels sådane cy-^

lindriske bo, som ej begagnas till fångst, dels

lefva de ständigt kringstrykande liksom Salti"

gradce. Om man således vill bibehålla den näm-
de ^delningen, så kunna endast de ^ första fa*

miljerna inbegripas under spinnare^-^S.å.elnm^Qnk

En granskning af gellera efter de fÖrUt Upp-
gifne grunderne skulle gifva anledning till många
förändringar; men emedan den skulle fordra jem-
förelse af alla kända, åfven utländska former,

och således leda alltför långt ifrån denna afhand-
lings egenthga föremål: att beskrifva de Svenska
arterna, så uppskjutes denna granskning till ett

annat tillfälle. Jag får i stället lemna en kort

öfversigt af kännetecknen på de i Sverige före-

kommande genera, sådane som de hittills äro

antagne.
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Fam. Orbitelce,

Epeira y^dXck. Mandibulse niediocres, per-

peiidiculares ; maxillae dilatatBe; rotundatae; oculi

laterales coiitigui. (Gorpus crassum ; abdomine ple-

rumqve subgloboso).

Tetragnatha Walck, Mandibid?e longitudine
[

fere tboracis, divergeiites; maxillae lineares; oculi

laterales distaiites. (Gorpus angustum: abdomine
elongato, lineari.)

Fam. Inceqvitelce,

Pachjgnatha nob. ^) Mandibulae crassissimae,

ovatse, e basi usque, angulo fere recto, diver-

gentes; medio vel pone medium crassiores; ungue
longitudine fere mandibulae.

Linjphia Walck. Mandibulae apice tantum
divergentes; maxillae dilatat£& apice rotundata.

Theridion Walck. Mandibulae subcjlindricae,

parallelae; maxillae lineares, apice angustato.

Fam. l^ubitelce,

Aranea Latr. Oculi 8. Thorax ovatus (parte

cephalica interdum impressionibus distincta);

Mammillae 2 superiores reliqvis longiores.

(Transitus ad Linyphiam et ad Lycosam.

Rete magnum horizontale).

Argyroneta Walck. Oculi 8, Thorax ovatus;

mammillae aequales; maxillae cylindric^ truncatae;

Labium triangulare. (Vivit in aqua).

Drassus Walck. Oculi 8. Thorax ovatus,

antice valde angustatus, non impressus; Mam-
millae inferiores reliqvis longiores; maxillae arcu-

atae labium oblongum arcte cingunt.

(Centrum hujus Familiae. Rete praeter tubum
cylindricum vix ullum.)

') Diss. Ac. de Gen. Araneidiim Sveciae, Lund 1823.
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Clubioiia Walck. Oculi 8. Thorax oblongus,

antice vix angustior, fere dimidiato' cylindriciis.

(Parum a Drasso difFert. Variae species affi-

iies sunt Ljcosis y aliae Mjrmecio e fam. salti-

gradarum.)

Segestria Walck. Oculis 6.

(Clubionae maxime affiiiis; statura prope ac-

cedit ad Theraphosas,)

Sparassus Walck. Oculi 8. Thorax suborbi-

cularis. (Forma aberrans: Thomiso et Dolomedi
subsimilis; Nulia retia construuiit.)

Fam. Laterigradce.

Thomisus Walck. Oculorum area lunata.

Fam. Citigradce,

Dolomedes Walck. Oculi 4 posteriores ma-
jores, in semicirculum dispositi. Pedum propor-

tio: 4» I ? 3.

Ljcosa Walck. Oculi 4 posteriores magni,

in qvadratum dispositi. Pedum proportio 4> i> 2, 5.

Fam. Saltigradce.

Attiis Walck. (Salticus Latr.) Oculi antici

medii maximi.

Hittills äro något öfver loo arter Svenska

spindlar mig bekante , men jag tviflar ej att detta

antal ännu kan ökas med hälften , i synnerhet om
de mellersta landskapen af Sverige blefve un-
dersökta. Sjelf har jag, utom Skåne ^ haft till-

fälle att besöka Blekinge j, Ölands, Gottlandj en
del af Småland j och trakten omkring Götheborg.

Dessutom har Herr Professor Zetterstedt haft

den godheten att meddela mig de spindelarter

han hemfört från Lappland.
Enligt den ordning hvarefter genera äro

uppräknade borde Epeira först beskrifvas; men
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då det kan vara likgiltigt, livilka som komma förr

eller sedan, så lemnar jag Orbitelce till slut för

att börja med det nybildade slägtet^

Pachygnatha.
Descr. Thorax ovatus, parte cepbalica sat

jTiagna; fovea ordinaria longiiis ponC medium re^

tracta. Ocw//parvi, seqvales; laterales subcontigui,

tuberculo obsoleto insidentes. Mcmdibulce femore
multo crassiores, basi semper angustätae, valde

divergehtes, tingue longo. Maxillce convergentes,

apice parum latiores: änguio interno prominente.

Labiiim subqvadratum, apice angustius.

Pedes tenues, vix setosi, pallidi; longitu-

dine: i, 2, 4> 3; antici tliorace triplo et dimi-

dio longiores ; patella breviore qvam | tibiae. Pedi

tertii paris loligit. = | anticorum.

Ahdometi ellipticum, paiillo depressum; su-

perne nigricano vel fuscum, linea gemina, alba,

antice acuta, postice pliiries interrupta, hotatum.

Obs, Cbaracterem familiae Inseqtiitelarum noii

Lene exprimit: Fröns ialtitudine latior, convexa^

fere tit in Orbitelis, qvare oculi vix majore spa-

tio, qvam intervallo inter oc. 4 medios^ a mär-
gine antico distant, qvi medio retusus est. Oculi

etiam minus quam in reliqvis IniEeqvitelis pro-

minent. Genus igitur inter Tetragnätham et Li-

liypbiam intermedium est, cui locus in systematé

ambiguus, vel arbitrarius.

i. P. Clerckii ^) tborace nigrolineato, pallide

griseo; mandibulis maris subcylindricis, basi an-

gustioribus; Feminae ovatis; Ungue in utroqve

sexu intus uni-dentatOé

Descr.

. ^) Hoc genus, e speciebus novis composilurn, homini-

bus Aiachnologorum ornare volui. jVomen Walcke-
naeriio. Latreille jam in genere Uloboro adhibitum est»
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Descr. <y et 9 magnitudiiie media: longit.

thoracis 2 i millim.

Mas: thorax, os et pedes pallide giisei, vel

testacei absque rubedine; thoracis linea Jata me-
dia, et plerumqve aHa lateralis nigrae. Abdomeii
superiie nigrum, lineola gemina alba; lateribus

albidum: limite horum colorum recto, perspicuo;

venter cinereus, medio niger. Thoracis latitudo

r=? longitrs. Ociili medii antici non magis pro-

minuli qvam postici. Mandihulce longitudine di-

midii thoracis, femore diiplo crassiores, basi ar-

cuatae, tenues; apice vix angustatas; Intus serie

duplici spinarum pro receptione unguis; ante-

riore spinis 4- 2 ad medium, 2 ad apicem man-
dibulae, posteriore sp. 2: i in medio, i in apice

ejus. Unguis medio fractus videtur et intus an-

gulo vel dente armatus.

Palpi longitudine femoris cum patella pedis

antici, tenues; parte tibiali breviore qvam bulbo,

obconica; apice, superne in stylum porrectum,

longit. bulbi, producta; Art. seqvens brevissimus,

intus in stylum longum (loco laminae bulbum te-

gentis) productus; Art. ult. (=bulbus) globosus,

niger nitidus, stylo subulato, porrecto auctus.

Abdomen latitudine duplo fere longius, utrin-

qve obtusum, thorace parum majus.

Femina a mare difFert: abdomine majore,

fusco, lateribus parum pallidiore, limite colorum
flexuoso, obsoleto. Prseterea: Mandihulce ovatae,

utrinqve attenuatae, spinis, pro rec. unguis, aeqva-

libus spatiis aeqvalibus distantibus. Unguis seqve

arcuatus, dente medio evidente. Palpi simplices,

longitudine femoris antici Reliqva ut in mare.

Habitat in locis paludosis inter carices; in

Scania campestri, media aestate freqvens ; Blekin-

K, Vet, Acad. Hand. iSag, St. L 1

4
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ge; ill Ostrogotliia a Prof. Zetterstedt lecta. In
glacie paluduni, Decembr. Martio, saepe copiosa

occurrit sub tempestate tepida. Rete mihi non-
dum videre coiiLigit, praeter irregulare qvoddam
a captivis constructum. Pi aedam filis non involvit.

2. P. Listeri thorace nigrolineato, dilute ru-

fesceiite, mandibulis utriusqve sexus ovatis, fe-^

mince ungue mutico.

Descr. prascedeiite paullo minor. Mares ha-

rum specierum abunde difFerunt, feminae autem
difficilius dignoscuntur.

c/* Color thoracis pallide rufescens, lineis ni-

gris ut in praecedente; pedes pallide rutotestacei.

Mandibulae saepius piceae ; abdomen superne ca-

staneum lineola gemina alba; lateribus album:
limite colorum sinuato.

Thorax brevior qvam praecedenlis; Oculi

laterales ad medios propiores.

Mandibulce utrinqve aeqve attenuatae; intus

in media parte seriebus solitis, 3 spinosis, et prae-

terea: sub apice spina i valida armatae. Unguis
(ut in 9 sp. praec.) £eqve arcuatus, intus dente

medio instructus.

Palpi evidentes longiores qvam femur et pa-

tella pedis antici; forma ut in sp. praeced. prae-

ter bulbum minorem et superum : exit enim sty-

lus articuli penullimi e latere inferiore, et stylus

Art. tibialis e latere interno.

Abdomen brevius: låtit. =| longitis.

9 Marito sat similis, colore eodem, etsi ob-

soletiore, ornata; abdominis latera testacea. Man-
dibulce majores, plerumque carent spina sub apice;

unguis muticus. Palpi simplices, femore antico

longiores. Abdomen majus.

Habitat in gramine nemorura, locis editiori-

bus. In Scania et Blekingia mens. Majo-J ulio saepe
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lecta. Mas captivus mense majo texebat more
Theridii SisjphL

3. P. Degeerii thorace piceo; mandiLulis

utriusqve sexus ova tis, ungue mutico.

Descr. et ? proecedenti, structura, similis,

sed diiplo minor: long. thoracis vix ultra il millim.

Color thoracis totus piceus, mandibulariim rufus,

pedum pailide rufotestaceus; abdomen ut in sp,

praecedente, vel superne nigrius. Mandihulce utrin-

que attenuatae, spinis solitis armatae: anticis 3 in

media parte sitis; praeterea in ? spinae 2 validae

sub apice mandibulas, qvae in mare plerumqve
desunt! unguis in utroqve sexu caret dente medio.

Palpi maris ut in sp. i:ma constructi; lorigitu-

dine autem similes sunt sp. 2:dae (sc: in su-

perant femur et patellam pedis antici, in ? has

partes aeqvant).

In Scania et Gottlandia mens. Majo et Oct.

in hortis inventa. . Rete maris parvum, irregulare,

ad murum constructum semel vidi.

Linjphia Walck. Latr.

Sect. I. Pachjgnathoides nigricantes, pe-

dibus rufis, parvi, agiles; mandibulis in plerisqve

o vatis, femore crassioribus, apice attenuatis et

divergentibus.

Statura similes sunt reliqvis Linyphiis: ca-

pite alto, oculis prominulis: låteralibus contiguis,

mediis anticis approximatis etc. Mandibulce cras-

siores, longitudine fere dimidii thoracis, ultra

medium contiguae. Maxillce parum dilatatse. Pe-
des inter se valde inaeqvales; antici thorace 3plo

longiores. Abdomen nigrum vel fuscum, imma-
culatum, in plerisque ovatum teres, antice an-

gustatum.

a) Mandibulis crassissimis, subprismaticis

:

superficie antica plana, angulo uno lateraliter an-
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trorsum Vergeiile; uiigue longit. dimidiae mandi-
bulae.

I. L, lon^ipalpis Thorace iiigro, margine
tenui elevato, suljtitiler spinuloso, Palpis maris

longitudiiie fere pedum anticorum.

Descr. et ? adulta. Parva: long. thoracis

vix fl millim.

Thorax et mandibulae semper nigra vel picea,

nitida, glabra. Abdomen fusconigrum, maculis

tantum pulmonalibus fulvis. Palpi et femora ru-

fotestacea; tibiag et tarsi colore subfusco.

Thoracis margo lateralis serie simplici e spi-

nulis brevissimis erectis ornatus. Mandibulce fe-

moribus plus duplo crassiores, augulo externo serie

spiuularum, in 6, in ? 4> ornato.

Palpi maris longit. pedis anlici excepto tarsi

art. ultimo; pars femoralis fere longior qvam fe-

mur pedis antici, S formi curvata, subtus spinu-

lis •j*— 10, et latere apicis externo iiileriore unica

armata; Pars patellaris =| femoris, spinå maxi-

ma sub apice; pars tibialis praecedente multo bre-

vior, obconica, valde compressa; lamina bulbum
tegens supera, magna, fornicata. Palpi femince
sunt mutici, setas paucas gerentes, forma pedum,
paullo longiores qvam femur ciun patella pedis

antici.

Pedes tenues, parura setosi; in mare longi-

tudine i, 4> 2, 3, sed in femina 4> i> 2, 3,

Juniores difFerunt spinis obsoletis et palpis

maris minus perfectis.

In campis arenosis frequens. (Scanias. Blek.).

Adultos mares mens. Martis et Junioinveni. Pietia

nondum vidi.

Var. jS tantum differt palpis maris paullo

brevioribus: est enim pars eorum femoralis bre-

vior qvam femur pedis antici: et margine thora-
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cis femihae obsolete spinulosa. In gramine inveii-

ta ubi solum argillaceum (e. gr. in urbe Lund),

2. Z. Graminicola thorace rufo, margine

tenui elevato mutico; palpis maris longitudine

fenioris cum patella pedis antici.

Descr. et ?. preecedente paullo major at

simillima. Thorax, mandibulse, palpi et femora

laete rufa; tibiae et tarsi rufo fusci ; abdomen ssepe

pallidius fuscum.

Mandibulce ut in sp. praeced, sed praeterea

in mare ädest spina maxima, conica in media
superficie antica. Palpi singulis articuiis ut in

praecedente constructis, praeter femoralem, semel

tantum (nec Sformi) leviter arcuatum, et muti-

cum. Pedes antici et postici asqvali longitudine.

Ahdomen superne foveis 2 evidentioribus, post

mortem non evanescentibus, notatum.

Ilabitat in gramine vel fruticibus, locis fer-

tilibus freqvens (Scaniae, Blek., Gotheb.). Geler-

rime currit. Femina ssepe invenitur in reti par-

vo; irregulari, filis undique inträ spatium sub-

sphaericum, inter flores ramulosve plantae cujus-

dam extensis, sedens. Maris rete tantum. e filis

paucissimis compositum vidi.

|3) Mandibulis teretibus, ungue breviore.

3. Z. hortensis abdomine tereti, antice an-

gustato; mandibulis femore crassioribus ; pedibus
testaceis basi rufis.

Var. p. abdomine albo marginato»

Descr. et ? prascedentibus major: long.

tlioracis 2 millim. Nigra, nitida ^ thorax et man-
dibulae saepe rufescunt; femora basi rufa, apice

cum reliqva parte pedis fuscotestacea; abdomen
fusco nigrum.
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Thorax qvam in prascedeiitibus paullo lon-

gior, unde corpus magis longitudine extensum
apparet; aiitice vix qvam postice altior, margine
iiuUo distincte elev^ato. Mandihulce diametro Fere

I i femorum; maris ad latera baseos punctis ele-

vatis asperas, femin« Iseves. Palpi iitriusqve se-

xus breviores qvam femora antica, omnino ut in

/L. triangulari constructi. Pedes tenues, maris

longitudine i. 2. 4- ^; feminas i. 4» ^- 3. Jb-
domen teres, obovatum.

J^ar. /3) tantum difFert linea, abdomen cin-

gente, nivea. (Feminas tantiim vidi).

Habitat in hortis nemoribusque (Scanias).

Rete e fdis paucioribus, in planum horizontale,

inter ramulos fruticis, extensis.

4 pusilla abdomine tereti, antice angu-

stato; mandibulis femore vix crassioribus; pedi-

bus rufo fuscis.

Var. /3. fascia abdominis interrupta alba.

Descr. et $• parva : long. tboracis vix ul-

tra I millim. ideoqve minima mibi cognita spe-

cies araneidum. Praecedenti maxime affinis. Man-
dibulas angutiores qvam in reliqvis bujus sectio-

nis; prasterea solito longiores : maris =| tboracis;

laeves, apice attenuatas, ungue brevi. Maxillce

apice rotundato, vix quam basi latiore. Labium
ut in reliqvis: breve, fere semicirculare. Thorax
et pedes ut in praecedente. Palpi femore antico

breviores, a pr^ecedentis dilTerunt: lamina, bul-

bum tegente, angustiore fere infera.

Abdomen nigrofascum, immaculatum; tho-

rax et mandibulas nigra, vel picea; pedes pallide

fusci: coxis et interdum genubus magis rufescen-

tibus.

Habitat in locis graminosis (circa Lund in-

venta). Adultas utr. sexus mensibus Sept.—Oct,
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freqventes visae ; paginae inferiori retis insidentes.

Rete ill fovea sub lapide construitur: horizoiitale,

diam. circiter 2 poll. filis omnibus in unum pla-

iium coiitextis, vix uUis vagis ciiictum.

Var. p Differt maculis 2 albissimis, in aiite-

riore parte abdomiuis, oppositis, et magnitudine
paullo majore. Unicurn tantum marem mense Julio

inveni.

5. Z. rujipes ahdomine suhglohoso , depresso,

pedibus totis rufis.

Jlr, rujipes? Z. Faun, Sv. 200g.

Descr. Feminas tantum vidi. Magnitudo !L.

graminicolas. Color nitidus: thoracis nigerrimus;

abdominis fusco-niger. Pedes toti laete rufi vel

fulvi.

Mandibulse obtusae, breves, laeves, parum
crassiores qvam femora. Thorax brevis ovatus,

margine tenui, elevato, mutico cinctus. Pedes:

longitudine 4> i> 2, 3. Abdomen magnum, cras-

sum fere orbiculare; qva forma praesertim a re-

liqvis Linyphiis aberrat haec species.

In Scanias hortis, media aestate inventa. Ple-

rumque sedet in latere inferiore retis horizonta-

lis, sat magni, inter rumulos fruticis extensi.

Sect. 2. Theridioides (Linyphiae genuinse).

Color varius, fuscomaculatus; mandibulae cylin-

dricae, apice parum attenuatae et divergentes, cras-

sitie femorum anticorum. Theridiis similes. (Oculi

ut in Sect. priori: laterales in tuberculo contigui

;

4 medii tuberculo communi insidentes antici,

sibi invicem propiores qvam postici).

6. L, triangularis pedibus immaculatis tho-

raceqve, lineola nigra antice gemina notato, pal-

lide testaceis.

Jr, triangularis Clerck. ^. 7/. 12^ pL3, tak
2. Walck. Fn. Paris n:o 54- Linjphia tri^

ang, Walck. tahleaudes Araneides p,^i, WalcL
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Hist, Nat. des Ar, 5. g — Latr gen, Crust. et

Ins, 1 p, 100 Ar, resiipina sjlv. De Géer mem,

y, p 244' — Lister p. 64* Ut, ig^, fig. ig.

Descr. mas et femiiia valde dissimiles. Mag-
nitudo media.

$ long thorrs 2 i millim. Thorax pallide te-

staceus, linea tenui, longitudiiiali nigra, e ceiitro

thoracis furcata. Abdomen subtus fuscum; reli-

qua pars alba, cum vitta lata dorsali, ntrinqve

retrorsum 4 dentata, maculisqve aliqvot laterali-

bus rufo-fuscis.

Thorax latitudine fere duplo longior. Ocidi
medii antici minores qvam postici. Mandibulce
vix loiigit. dimidii thoracis; unguis arcuatus,

paullo longior quam dimidia mandibula. Palpi
breves. Pedes tQWues; loiigitudine i, 2, 4» 3; an-

tici thorace 5plo, tertii eo vix 3plo longiores

;

aculei pauci breves; patella anticorum =r| tibiae.

Abdomen magnum , obovatum, teres, fere glabrum.

minor, colore obsoletiore; linea thoracis

interdum deest; abdomen saepe parvum corruga-

tum fuscum. Mandibulce thorace parum brevio-

res, rectae, e basi ad apicem sensim angustatae,

intus spinis pluribus armatas; unguis longit. ea-

rum ?, rectus, basi apiceqve tantum flexus. Palpi

femore antico multo breviores, parte femorali ul-

tra dimidiam longitudinem constituente; Art. 2

seqventibus parvis, subglobosis; Lamina bulbi

magna, ovata, fornicata, supera, includens organa

maris hamata. Thorax oculi et pedes ut in femina.

Habitat in nemoribus freqvens. Upland.

(Clerck, De Géer), Scania, Blek. Adulta mens.

Aug. Sept. Rete inter ramulos arbustorum exten-

sum, sat magnum, e tela densiore horizontali,

fornicata — inaeqvali, superne et laleribus filis

multis vagis circumdata, cujus lateri inferiori ple-

rumqve insidet animalculum.



»y. L. montana peclibus annulatis; abdomine
superne fusco, postice lineola transversa alba iiotato.

Ar. montana Clerck p. 64^ N:o 11^ pL 3
tahl, Walck. Fn* Par, st p. 215j N:o55, Linj^
phia mont* Walck. tabl, p. yu Jir. resup, do^

mestica De Géer 7^ p. 25 1, N:o i3.

Descr. cf' et ? similes. Major : long. tliorrs

interdum 4 niillim. Color: thorax interdum (im-

primis in raare adulto) totus rufopiceiis; plerum-
qve autern pallide grisens; linea media et mar-
ginali latioribus fuscis. Pedes testacei annulis fu-

scis 2 in femore, 2 in tibia. Abdomen subtus

anoqve late nigrum; Area dorsalis tota nigrofusca,

immaculata, antice attenuata, postice lineola alba

terminata, lateribus parum flexuosa. Latera Abd:s
alba, antice lineola nigra arcuata notata, in $
pauUo fusconebulosa.

Thorax ovatus: latitudine =| longit:s. Oculi

antici non minores qvam postici. mandibulce utr.

sexus similes, subcylindrici, mediocres; ungue

breviore qvam dimid. mand. Palpi utr. sex. ut

in sp. praecedente; pars autem tibialis in mare
ornata est fasciculis 2—3 setosis, erectis. Pedes
longitudine i. 2. 4' 3, antici thorace vix ultra

4plo longiores. Patella in adultis =:|, in junio-

ribus fere =i tibise. Abdomen obovatum; mam-
millag inferiores pauUo majores.

In domibus, vix aliis locis, freqventer oc-

currit. Upl. (De G. Cl.), Sk. Blek. Gottl. Götheb.

Rete in fenestris ssepe construit e piano horizon-

tali densiore, supra quod fila multa irregularia,

fere in formam coni obliqvi, extendit. Subtus

ipsa, resupina sedens, prasdam exspectat. Hieme
semi adultae saepe in locis obscuris, fdio paucis

sericeis circumdatae, inveniuntur.
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8. L, clathrata pedibus pallidis, thorace

piceo; abdomiiie superne aibo, maculis nigris

tessellato.

A. lineata L. Fn. Sv. forte varietas hujus?

Descr. ?• praecedeiite minor, ei vero liabitu

similis. Thorax niger, nitidus, pedes pallide te-

stacei, immaculati. Abdomen magnum obovatum
album, superne maculis trifariis nigris, inter se

conjunctis, reticulatum; subtus et regione anali

nigrum.

Feminas paucas inveni in gramine hortorum
circa urbem Götheborg, media aestate. Rete si-

militer fere constructum erat ac Linjpliiae mon-
tanse; sed fdis paucioribus, magisqve irregulari-

bus compositum esse videbatur.

9. L. nebulösa pedibus annulatis, abdomine
griseo, superne nigromacuiato.

Forte est A. crjpticola. Walck. Faun. Par.

N:o 34; Theridion crjpt, Walck. tahl. p. y5 j,

quod vero ex descr. brevissima certe dijudicari

neqvit. Ar. Montana L. Fn. Sv. siooy?

Descr. Species inter Linyphias et Tubitelas

eximie media: mammillis Drasso; Reti, colore

vestituqve fere Araneas; habitu, thorace, ore ut

Linyphioe montanae similis.

et $ similes, parvoe: long thoracis non
ultra 1 millim.

Thorax nigrofuscus, vel pallidus lineis 3 ni-

gris, media interdum gemina. Pedes grisei, an-

nulis fuscis ut in L. mont. Abdomen griseum se-

riebus ^ nigromaculatis, qvarum 2 dorsales, 2

utrinqve laterales et i media ventralis. Maculae

autem saepe confluunt, et color totius corporis,

praesertim marium, obscurior est, unde varietates

seqventes distingui possunt:



219

ct) Abdornen pallide griseum, maculis fariis

nigrofuscis, dorsaiibus lineolaeformibns. ? et jun.

p) Abd. griseum, maculis dorsaiibus rotun-

datis; lateralibus in lineas flexuosas confluentibus.

et ?; adulta et junior.

y) Abdomen fuscum, subtus fere totum ni-

grura, maculis dorsaiibus binc et illinc confluen-

tibus, maculis albis intermixtis. Mares adulti.

Oculi medii antici inter se propiores, solito

longius a posticis distant, et in femina minoris

apparent. Pedes secundi et ultimi paris aequa-

les, antici qvi reliqvos superant, longit. thorrs 5^

aeqvant: patella =;g tibias; aculei majores. Palpi
ut in L. triang. constructi; maris adulti tamen
difFerunt: articulo patellari spinå longissima fle-

xuosa. erecta instructo, et lamina bulbi minore,

interna. Mandihularum unguis = | mandibulse.

Abdomen magnum crassum, teres, nitidum, lon-

gius pilosum. Mammillce fere cylindricae, obtu-

sae, solito majores; inferiores longiores.

In domibus, Templis et nec non inter lapi-

des saepium freqvens (in Scania). Mense Octobris

adulta, nuptias in reti feminae celebrans, freqven-

ter observata. Telam hujus specici vario modo
constructam observavi. Pleraqve individua, seden-

tes in reti simillimo Araneae domesticas vel civilis,

inveni: magno, horizontali, e tubo sericeo, in an-

gulo qvodam constructo, exeunte; iisdem locis ubi

freqventes erant species citatae, qvare dubium vide-

tur utrum ipsae construxissent, an retibus junio-

rum e sp. nominatis potiti essent. In bis retibus

aeqve in tubo ac in utraqve superficie versantur.

Aliae inveniuntur in superficie inferiore retis minus
densi, tubo destituti, filis paucis irregularibus cir-

cumdati. Paucos tandem mares vidi, inter fila

qvaedam irregulariter extensa sedentes.



Undersökning af några arter

Titan-jern.

af

C. G. MOSANDER.

l^ör längre tid sedan företog jag en analys af

den så kallade Ilmeniten; jag fann dervid att

detta mineral var ett species titanjern, hvilket

äfven af G. Rose, å annan väg, blef funnit. Re-
sultatet af undersökningen inedgaf icke bestäm-
mandet af någon formel för mineralets samman-
sättning. En derefter anställd analys på :2:ne

andra titanjerns arter, gaf icke eller bättre hopp,
att kunna bestämma, den kemiska sammansätt-
ningen, hos dessa mineralier. Jag företog då en
undersökning, som hade till föremål utredandet
af titansyrans syrehalt , hvilken, genom Dumas^s

kort förut anställde försök, syntes, sådan den
förut blifvit antagen, vara afvikande från det

rätta förhållandet. Under tiden anställdes för-

sök af H. Rose i samma ändamål, hvarvid
han fann att titansyran borde innehålla 39,71

p. c. syre. Ehuru detta resultat icke fullt in-

stämmer med det förhållande jag funnit, torde

i alla fall Roses försök förtjena mera afseende,

helst jag ännu icke lyckats, att finna orsaken

till afvikelsen, i de resultat, jag sjelf erhållit

^) Enligt mina försök skulle 100 d. titansyra innehålla

Syre: 4^jSi; 4ojB2; 4^,6i; 4^1,185 /io,ioj; 4o,o5;
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Jag skall derföre vid beräknandet af samman-
sättningen af de utaf mig analyserade 3:ne, från

olika ställen härstammande arter titanjern, be-

gagna den af honom uppgifna syrehalt hos titan-

syran. 2:ne analyser på Arendals titanjernskri-

staller och en analys på titanjern från Egersund
äro nyligen gjorda.

För att icke onödigtvis trötta, genom beskrif-

ningen af h varje särskilt analys, skall jag, i en
generel sammanställning, uppgifva analysens

gång.

Vid undersökningen af mineralier, hvilka in-

nehålla båda jernets oxider, möter en svårighet,

att, med säkerhet, bestämma det relativa förhål-

lande hvaruti de finnas i mineralet. I det fall

hvarom här är fråga, tror jag mig, genom en
lätt method, någorlunda hafva vunnit ändamålet.

För att bestämma jernets syrehalt, afvägdes en
portion af det slammade, öfver saltsyrad kalk

torkade, mineralet, inlades uti ett postlinsrör och
glödgades uti en ström af torr och ren vätgas,

så länge något vatten bildades, hvilket lätt kun-
de finnas genom ett, till postlinsrörets ena än-

da appliceradt glasrör, der vattenångorne , som
medföljde den bortgående vätgasen, condensera-

des. Glödgningen fortsattes ^ timma sedan intet

mera vatten förmärktes bortgå med vätgasen.

Till försöket åtgick 2^ till 3 timmar. Mineralet

inlades uti röret i en capsel af postlin; använ-
der man dertill platinableck, så förenas en
liten portion jern med platinan. Profvets vigts-

förlust visade qvantiteten af bortgånget syre.

Återstoden (som fick kallna i vätgas) var nå-
got sammansintrad, hade ett jerngrått, ic-

40,78; 4oj66; 39.83. Resultaten äro anförda i den ord-
ning de erhållits.
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ke glänsande utseende. Sedan den Llifvit vägd,

behandlades den med ntspikld saltsyra, hvar-

vid jernet upplöstes under vätgas utveckling. Den
sista portionen af jernet måste utdragas med
något starkare saltsyra och under digestion i

värme, i anseende till titansyrans närvaro, som
hindrar syran att åtkomma jernet. Titansyran
stadnade olöst.

Lösningen i saltsyra, som utom jern äfven

innehöll andra ämnen, behandlades derefter med
salpetersyra, och jernoxiden utfälldes derefter,

på vanligt sätt och med vanliga försigtighetsmått,

medelst bernstenssyrad ammoniak. Af den er-

hållna jernoxidens vigt bestämdes jernets, och
då syrets förut var känd, blef det lätt att finna

qvantiteten af oxid och oxidul som funnits i

mineralet.

Lösningen, hvarur jernoxiden blifvit utfälld,

afdunstades derefter till torrhet, ammoniaksalter-

na bortdrefvos i glödgning och återstoden behand-
lades med saltsyra, utspäddes med vatten och
mättades med ammoniak i öfverskott. Uti ett

försök erhölls en obetydlig fällning med ammo-
niak, hvilken fällning, undersökt för blåsröret,

reagerade med phosphorsalt såsom en blandning

af ceroxid med ytterjord.

Derefter utfälldes mangan med hydroth. am-
moniak; fällningen behandlades på vanligt sätt.

Silade lösningen pröfvades sedan med oxal-

syrad ammoniak; oxalsyrade kalkjorden afskil-

des och förvandlades i kolsyrad kalk.

Återstående solutionen afdunstades till torrhet,

ammoniaksalterne utdrefvos genom upphettning;

återstoden, försatt med svafvelsyra, afdunstades

till torrhet, glödgades lindrigt. Det som då er-

hölls var alltid ren svafvelsyrad talkjord.
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Då solutioneii, hvarutur jernoxiden blifvit ut-

fälld, afdunstades till torrhet och glödgades, er-

hölls ibland en i saltsyra olöslig återstod till

ringa qvantitet. Detta var merendels litet ti-

tansyra och kiseljord. Qvantiteten deraf utgjor-

de aldrig mera än en p. c. af mineralets vigt;

uti ett försök bestod denna återstod till större

delen af tennoxid.

Den i saltsyra olösta titansyran var aldrig ren.

Den hade ett mer eller mindre blygrått utseen-

de. Torkad och vägd, blef den i glödgning,

uti öppen luft, mer eller mindre rostgul, samt för-

lorade dervid |— | p. c. af sin vigt. Den gråa

färgen härrörde således ifrån en liten portion

kol.

Titansyran upplöstes derefter uti en bland-

ning af lika delar svafvelsyra och vatten; ibland

löstes den med lätthet; stundom fordrades ite-

rerade kokningar med svafvelsyra. Det som svaf-

velsyra lemnade olöst var ren kiseljord.

Den sura lösningen afdunstades till förjagan-

de af större delen i öfverskott tillsatt svafvel-

syra. Återstoden upplöstes i vatten, sura lösnin-

gen pröfvades med hydroth. ammoniak, hvarvid,

i ett försök, en högst ringa qvantitet svafveltenn

erhölls.

Derefter tillsattes vinsyra, blandningen öfver-

mättades med ammoniak, jern och mangan utfäll-

des derefter med hydrothyon-ammoniak. Fällnin-

gen behandlades på vanligt vis. Titansyrans

halt af jernoxid var alltid obetydlig; den öfver-

sÉeg ej I p. c. af syrans vigt. Uti sådant titan-

jern som innehöll mangan, återfans deremot
alltid en stor del raanganoxid uti titansyran.

Solutionen afdunstades derefter till torrhet,

ammoniaksalterne utdrefvos och vinsyran de-
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coniponerades i glödgning, livarefter den återstå-

ende titansyran glödgades svagt, men länge, med
salpeter, massan JDeliandlades med vatten, ti-

tansyran frånsilades, lösningen gjordes sur med
saltsyra, svafvelbunden vätgas leddes genom vät-

skan, livarefter denna fälldes med ammoniak då

chromoxidul erhölls. Den med salpeter behan-

lade titansyran blef sällan hvit efter glödgning;

den hade en dragning åt rödt; förmodligen af

en ringa hinterhalt af mangan.
Uti ett försök, blef, efter titansyrans flera

gånger förnyade kokning med svafvelsyra, en ej

obetydlig del ändå olöst. Denna kokades då

med en lösning af kaustikt kali, i tanka att ut-

draga kiseljorden, för att sedan undersöka åter-

stoden. Dervid inträffade att pulfret svällde

först och upplöstes sedan till en del. Kaliluteii

afdunstades då till torrhet, upphettades till lin-

drig glödning, hvarefter massan behandlades med
vatten. Vätskan filtreiades från det olösta. Det
genomgågna mättades med salpetersyra; då vät-

skan blef nära mättad, uppkom en ringa hvit fäll-

ning som ej fullt upplöstes af salpetersyra, till-

satt i öfverskott. Sura vätskan försattes med
hydroth. ammoniak; en smutsgul fällning uppkom.
Denna befans vid undersökning vara svafveltenn.

Då återstående lösningen mättades med am-
moniak, utfälldes en portion titansyra; solutionen

gjordes derefter sur, afdunstades till torrhet,

hvarvid litet kiseljorr erhölls.

Det af kaliluten olösta behandlades med
svafvelsyra som uptog litet titansyra, återstoden

var tennoxid.

Tennoxid träflfades blott uti det icke magne-
tiska titanjernet från Arendal.

Titan-
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TitaiisjTans vigt erhölls genom subtractioii

af vigteii å de i den orena titansjran befintli-

ga främmande ämnen, h varvid mangan ansågs

hafva funnits, uti den glödgade syran, såsom
manganoxid-oxidul och jernet som oxid. Der-

emot äro dessa små qvantiteter mangan och jern

uti analysen uppförda såsom oxidul, emedan det

väl icke är troligt, att vätgasen skulle leranat

någon portion oxid oreducerad. Äfven är syre-

förlilsten, under reductions-försöket, beräknad att

endast hafva uppkommit från jernoxidernes re-

duction till metall, emedan det väl ej är troligt

att manganoxiden låtit af vätgasen reducera sig

till reguliniskt tillstånd; och om den funnits

som oxid eller oxidul i mineralet, kan vara lik-

giltigt, emedan, i den förra händelsen, jernoxidu-

lens qvantitet då naturligtvis måste ökas, i sam-
ma proportion, som man beräknar, att en del af

syreförlusten under försöket, härrört från man-
ganoxidens reduction till oxidul.

Mangan har dessutom endast förekommit,

uti någon^raärkligare qvantitet, uti Ilmeniten.

Ilmenitens sammansättning,

Ilraenitens yttre karacterer äro tillräckligen

kände af G. Roses afhandling. ^) De till analy-

sen använde stycken hafva varit fragraenter af

större kristaller. Undersökningen på 2:ne sär-

skilta stycken gaf följande resultat.

^—- i
^) PoGGENDOKFFS Annalen, B, IX p. 286-

/r. V. A, Handl. 1829. St. L i5
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(0.701 gr. min. förl. i glödgn. C*>*9i min. föii. genom glöd-
uti vätgas o.o835=:ioo: 11,9e) giungi vätgas i,o54=:ioo: 11,5)

På 100 d.

Syrehalt Syrehalt

Titaiisyra 46.92 1 8.63 46.67. 18.52.

Jernoxid 10.74. 3.29 I 1 .7 I. 3.5o*

Jernoxidul 37.86. 8.62 35.37. 8 o5

Manganoxidul ^.73. 0.60 2.39. \J » \J Ll *

Talkjord 1. 14. 0.44 0.60. 0.23.

Kalkjord. 0.25. 0.07»

Ghromoxidui 0.38.

Ki&eljord 2.80.

99-^9 1 00.
1

7

Sammcinscittningen af Titanjerns kristaller

från Arendal i Norri^^e.

Dessa kristaller lorekorama insprängda uti derb

granat från Arendal. De äro små | — 2 linier

långa, oftast inväxta, sällan hela. De låto, med
lätthet, skilja sig från granatmassan, medelst elt

hammarslag. Förhålla sig för blås röret som titan-

jern i allmänhet. En del äro magnetiska, andra

dragas icke af magneten. Somlige dragas af mag-
neten på ett ställe, icke på ett annat. Innan
jag kände att icke alla voro magnetiska, gjordes

en analys på en qvantitet tagen utan urval.

Sedermera anställdes en analys på magnetiska,

en annan på icke magnetiska.

Eg. v. på de magnetiska var vid +i4°= 4*745.

Eg. v. på de magnetiska vid samma temp. z= 44Ö^'

Det torde ej behöfva anmärkas, att endast

sådane kristaller, begagnades till analysen, som

på jaan voro fullt fria från främmande ämnen.



Analysen gaf på loo delar.

Blandade kristaller icke magnetiska kr. magnet: kr.

(1,0275 gr. min. förlorade (0,9008 gr. förl. gen. (o.gSSa förl:

gen. glödgn. i vätgas 0.2137 glödgn. i vätgas o, iSgS genomglödgn.
=100: 20.8}. =ioo: 2i.o35). i vätgaso.1987

=:ioo: 21.292).

Syrehalt. Syrehalt. Syrehalt.

Titansyra . . 24.19 9.61. 23.59 9.37, 20.41 8.II.

Tennoxid . . 3.64 ©.78.

Jernoxid . . 53,01 16.26. 58.5

1

17.94- 55.23 16.94.

J^rnoxidul 19-91 4.54. 13.90 3.16. 19.48 4.44.

Talkjord . . 0.68 0.26. 1. 10 0.43. 0.73 0.28.

Kalkjord . . 0.33 0.09. 0.86 0.44. 0.32 0.09.

Chromoxidul 0.44

Kiseljord , . 1.17 1.88 0.80

9929 100.28 100.61

Sammansättningen af Titanjem från
Egersund,

Förekommer i derba stycken; innehåller

insprängda qvartzkorn. Sönderfaller lätt under
hammaren. Brottytan, i en direction ojemn,
metallglänsande, i en annan skifrig, ytan genom-
gångslik, spegelglänsande, äfven matt, jerngrå,

stundom öfverdragen med ett hvitgrått anflog.

Repar apatit, nästan fältspat. Magnetiskt här och

der. Pulvret svartgrått dragés svagt af magna-
ten. Eg. v. vid 4-21,

För hlåsrör afrundas i tunn kant; i öfrigt

som titanjern i allmänhet.

Analysen gjordes på 3:ne särskilta stuffer,

®cli utföll på 100 delar.
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0.911 löi"' förl. gen. (o.6o54 gr. min. (0.6864

i5.o40» vätgas 0.0829= i vätgas o.i =100.
100. 1 3,69). I 4.57}.

Syreliall. Syrehalt. Syrehalt.

Titansyra . . 39.04 i5.5o. 42.57 16.90. 41.00 lO.DO,

Jernoxid . . 29.16 ö.gi). 23.21 7.12. 25.93 7.95.

Jernoxidul • . 27.23 6.20. 29.27 6.27. 29.04 6.62.

Manganoxidul . 0.21 o.o5.

Talkjord . . 2.3o 0.89. 1.22 0.47. 1-94 0.75.

Kalkjord 0.96 0.27. o.5o 0.14. 0.49 0.14.

Ceroxid 0. ytterjord— 0.58

Chromoxidul . 0.12 0.33

Kiseljord . . 0.3

1

1.65 0.07

99.33 98.75 99- 13

Då man af dessa analyser söker alt finna

en formel för de nu undersökte titanjernarters

sammansättning, kan man rimligtvis icke dernr

härleda annat resultat än: att de utgöras afFeTi

blandade med Mn, Mg och CaTi samt Jernoxid.

Det synes kanske motbjudande att anse jernoxi-

den till så stor del kunna vara sammankristal-

liserad med Feli; men då man erindrar sig att

llmeniten så väl som Arendals titanjern, enligt

G. RosES försök, hafva samma kristallform som
jernoxiden, så lärer väl icke skäl saknas att an-

taga denna mening.

Denna isomorphism emellan FeTi och ¥e
bör hafva sin grund deruti att om man för ti-

tans symbol substituerar jernets, så framställer

sig symbolen af jernoxid. Metallerna titan och

jern äro isomorpha, som man vet.

Om denna sammansättning antages, så blir

deraf den ytterligare följd, att jernoxid och titan-

syrad jernoxidul kunna tillsammans förekomma i

en oändhg mängd varierande förhållanden. Uti de
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\\yss beskrifne arterne finnes också jernoxiden

ingå ifrån 10,74 till 58,5 1 p. c. af titanjernets

vigt.

Om man åter icke vill antaga denna iso-

morphism, emellan FeTi och ¥e, så blir man tvun-

gen att förutsätta: det neutrala, basiska och öf-

verbasiska titanater skulle kristallisera lika;

h vilket väl ej torde öfverensstämma med erfa-

renheten i allmänhet.

De här ofvan angifne resultater utfall^ väl

icke precist efter räkning; äro till och med stun-

dom mycket afvikande; men man erindre sig

blott huru ett litet fel, vid bestämmandet af

jernoxidernas syrehalt, kan förorsaka en stor olik-

het i det fundna emot det verkliga resultatet.

Att titansyrans qvantitet i allmänhet är för stor,

torde härörra af mekaniskt inblandad syra, hvil-

ket äfven bestyrkes deraf, att, vid upplösning

i saltsyra, stannar alltid en liten portion titansy-

ra olöst.

Hvad kiseljorden beträffar, så synes den
icke vara i något relativt förhållande till talk-

eller kalk-jorden. Förmodligen har den äfven

funnits mekaniskt innesluten. Hvad tennoxiden

beträffar, så torde ej behöfva anmärkas, att den
måste anses såsom substituerande en portion ti-

tansyra.

Man kan ock, fast föga noggrant, genom
det slammade titanjernets glödgning i öppen
luft, bestämma jernoxidernes syrehalt genom
vigts tillökningen; Egersunds titanjern fann jag,

\xli ett försök, på detta sätt vinna 2,6 p. c. i vigt.



Biographi
öfver

HANS NICLAS SGBWAN,
STATSRÅD OCH COMMENDEUR MED STORA KORSSET AF KOMGL,

WASA-ORDEN.

ScHWAN föddes den 12 Juni är 1764, i staden

Calraar. Föräldrarne voro: Råd- och Handelsman-
nen Johan Schwan samt Helena Catharina Botin,

dotter af Krono-befallningsmannen Hans Botin,

h vilken efterlemnade flere barn, och deribland

Kammar-Rådet Anders Botin, år 1767 adlad

under namnet af Botin, hvars minne, såsom in-

sigtsfull och nitisk Embetsman, djuptänkande
Statseconom och grundlig Skriftställare i Sven-

ska Kameral-vetenskapen, vunnit en ofÖrgänglig

varaktighet.

Den första sorgfälliga uppfostran i barna-

åren erhöll Schwan i sina föräldrars hus, och
med den särdeles framgång att han, vid 10 års

ålder, kunde intagas i Rectors-classen af Caima-
le Trivial-skola, derifrån han efter ett år flyt-

tades till Gymnasium.
Här qvarstannade han till år 1779, då han

afreste till Upsala, och såsom student, vid i5

års ålder, inskrefs i Calmare nation. Han qvar-

blef här i tvenne år, och flyttade, år 1781,
till Stockholm, utan att ännu bestämdt hafva

valt något lefnadsyrke, och i den tanka, att i

samråd med sina förtjenstfulla morbröder, Kongl.

Räntmästaren äfven som Kammar-Rådet Botin,
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erhätla någon för hans fallenhet och kunskaper

lämplig sysse Isä ttning.

Upptagen i Kongl. Räntmästaren Botins

hus, anställdes Schwan, kort efter sin ankomst
till hufvudstaden, vid Kronans magaziner å

Skeppsholmen, hvilka då af morbrodern förval-

tades.

Ynglingens håg att, för sin framtida befor-

dran, ingå i något af de allmänna Verken, an-

tingen de juridiska eller economiska , hade

emedlertid, och äfven innan han anlände till

Stockholm, redan utvecklat sig; men på tillstyr-

kan af den slägting som omfattade honom med
faderlig vård, ingick han i handeln och antogs,

den 2 October år 1781, på Herrar Schöns &
Comp. contor, der så väl hans utmärkta flit som
den skicklighet, hvarmed han fullgjorde sina ålig-

ganden, snart tillvunno honom ett odeladt för-

troende af husets principaler. Herrar Schön och

Frigell. Utan att lyssna till de förströelser som
vanligen åtfölja ungdoms-åren, arbetade Schwan
med rastlös verksamhet dagligen, och med föga

ledighet, på contoret, vid handels brefvexlingen,

bokföringen, räkningars upprättande, cassa-håll-

ning, m. m. och de få mellanstunder de mång-
faldiga göromålen honom lemnade, använde han
till utbildande af sina kunskaper. Under åren

1782 till och med 1785, hade han sjelf på det-

ta sätt, med framgång och ospard möda, full-

komnat sina insigter i allt hvad som till hans

närvarande yrke hörde, utvidgat de vetenskapli-

ga studier han förut ägde, samt förskaffat sig den
för en köpman oumbärliga skicklighet att tala

och skrifva åtskilliga främmande språk. I de

anteckningar öfver sina lefnads-händelser Schwan
eftejlemnat, anför han sjelf, att denna tidrymd
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var hoQom mera nj tlig, och för hans bildning

mera undervisande, än de vid de Allmänna lä-

roverken tilibragta föista åren.

Vid ingången af år 1790, erhöll Schwan nå-

gon andel i bolagets alFärer, dem en af bolags-

männen var sinnad att öfvergifva. De tillgån-

gar, som genom handels-vinsten tillskyndades ho-

nom, voio dock ganska inskränkta; men han ha-

de antagit till grundsats, att efter sina inkom-
ster lämpa sina utgifter, hellre än att genom
skuldsättning försämra sin ställning, och lefde

derigenom nu mera utan J)ekymmer under ett

noggrant fullgörande af åtagne skjMigheter.

Mot slutet af 1795 företog Schwan en utri-

kes resa öfver Danmark, Hamburg, Srehmen,
Holland och Flandern till Frankrike; derifrån

han^ efter någon tids vistande i Paris, afreste

till London, samt åter till fäderneslandet, efter

10 månaders fiånvaro.

Det var ej allenast hågen att bese främ-
mande länder som föranledde denna resa, han
företog den hufvudsakligen i ändamål att än
mera utvidga sin kännedom i handeln och den
inhemska industrien å utrikes orter. Vid sin

hemkomst sattes han snart i tillfälle att draga

nytta af de insigter han förvärfvat; under det

han med jemn, oafbruten uppmärksamhet och

ospard mÖda skötte husets vidsträckta handels-

företag.

Schwan hade emedlertid blifvit antagen så--

som Associe med Grosshandlaren Schön, och

fortfor dermed till år i8o5, då denne sednare

afled , och dess Son inträdde såsom compagnon
i bolaget.

Den rättskaffenhet i handling, den verksam-^

het i gagnliga handels-företag, den aktning och
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det allmänna förlroende sasoio redlig och driftig

medborgare, Grosshandlaren Schwan sig förvärf-

vat, kunde icke undgå att äfven fästa Styieisens

uppmärksamhet; och han kallades tid efter an-

nan till särskilta allmänna befattningar, från

hvilka han af nit att vara sitt fädernesland nyt-

tig, ej ville undandraga sig, ehuru hans vidsträck-

ta handelsrörelse fordrade all omsorg. År 1798
utnämdes han af Konungen till Ledamot i Con-
voy-commisariatet. 1800 blef han en af Stadens

äldste; 1802 fullmäktig i General-tullarrende-

societeten; i8o5 Revisor i Jern-Contoret, samt
i R. S. Bank och Riksgälds-Contor. kv 1806
förordnades han till Directeur i Ost Indiska Com-
pagniet samt år 1808 till Ledamot i Kongl.

Krigs-Commiteii och i allmänna fattigvårds Di-

rectionen.

Revolutionen år 1809 inträffade; och vid

det Riksmöte som kort derefter sammankallades,

utsågs Schwan, i följd af medborgares förtroende,

till Riksdagsman; hvarefter han, vid samma
Riksdag, af Konungen utnämdes till Talman för

Borgare-Ståndet. I denna egenskap hade han
tillfredsställelsen att underteckna den Riksakt,

som återgaf Sverige ett förbättradt statsskick, och,

efter återvunnen fred, bekräftade dess säkerhet

och lugn. Året derefter blef han vald till FulU
mäktig i Banken, samt till Revisor iJ^^ilial-Discon-

terne,äfvensom, af Stockholms Borgerskap, till dess

Ordförande. År 1812 nämdes han till Talman för

Borgare-Ståndet vid Riksdagen i Örebro, dervid

han äfven åter invaldes till Banko-fullmäktig.

181 3 förordnades han att vara Ledamot i TuU-
Direclionen af Tull-Commiten; År i8r4 blefhau
vald till Ledamot i Stockholms Stads Drätsel-

Commissioii samt blef, vid i8i5 års Riksdag,
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för Srdje gängen Borgare-Ståndets Talman och
fullmäktig i Banken; hvarefter han iSi'^, som
Riksdagman och 1820 som Borgare-Ståndets Ord-
förande, bevistade dessa årens Riksmöten.

Såsom bevis på det stora förtroende och

den aktning han, såsom ledare af Borgare-Stån-

dets Öfverläggningar, viste att sig förvärfva, må
anföras: att detta stånd, genom enhälligt beslut»

år 1823, öfver honom lät prägla en medalj, hvil-

ken på framsidan föreställer hans bröstbild, med
omskrift: H. N. Schwan. 4-'^^ gängen Talman;
och på frånsidan: en krans af eklöf, med der-

inom tecknad inskrift: Borgare-Ståndets tillgif-

venhet; äfvensom att vid de flere tillfällen då

Directeur Sciwan, vid en annalkande ålder och

med ädelt misstroende till sin egen förmåga,

ville nedlägga de åtskilliga befattningar Stockholms
Borgerskap åt honom uppdragit, förmådde blott

hans medbröders enhälligt j^ttrade önskan den
nitiske medborgsmannen, att, med försakande af

eget lugn, dermed oafbrutet fortfara. Af hans

egenhändiga anteckningar inhämtas, huru liiligt

han ofta önskade att draga sig tillbaka inom
skötet af huslighetens krets, ej af kallnadt nit

för det allmännas väl, men derföre, att han ej

tilltrodde sig att kunna åstadkomma den nytta

han önskade. Det var också detta slags tvång

af medborgare, som viste värdera Schwåns för-

tjenster, och mera än han sjelf kunde bedömma
hans än icke minskade verksamhet, som fäder-

neslandet hade att tillräkna hans qvarblifvande

på de allmänna ärendernes bana, der han slut-*

ligen skulle kallas till en af de mest ansvars-

fulla och upphöjda befattningar i Samhället, för

att, vid sidan af den Konung, som bemärkte

hans pröfvade förmåga, än vidare gagna sitt fä-

dernesland.
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Vid slutet af år 1827 verkställde Directeur

SciiwAN till en del sitt beslut att efter band skil-

ja sig från de tjenster ban beklädde, ocb ned-

lade sina befattningar såsom Ordförande för

Eo! gerskapet, Deputerad i Grosshandels-Societe-

ten, ocb Ledamot i Drätsel-Comniisionen. De
smickrande prof ban dervid emottog af sina med-
bröders saknad ocb erkänsla, bevittnade både den
rättvisa som gjordes åt bans förtjenster ocb den
noggranbet bvarmed ban fullgjort sina åliggan-

den.

Men det var ej den redlige ocb ännu verk-

samme medborgaren förbebållet att länge qvar-

blifva i det lugn ban så ifrigt eftersträfvat. Kort

efter Stats-Rådet Grefve Wirséns död, ocb då
flere ledigbeter yppat sig inom Konungens Stats-

Råd, kallades ban att derstädes vara Ledamot.
Med den rätt Grundlagen Konungen tillägger,

att i Stats-Rådet inkalla frälse- eller ofrälse-män

af känd erfarenbet, redligbet ocb ombepröfvadt
nit, bade Regeringen ända dittills till dessa vig-

tiga värf endast uppsökt förtjentfulle Erabetsmän
af frälse-ståndet, ocb Schwan var den förste

ofrälse, som bekläddes med förtroendet att vara

Konungens Rådgifvare. Länge tveksam i sitt be-

slut, utan begär efter lysande äreställen, gaf

Schwan endast vika för Kongl. Maj:ts nådiga

Önskan, ocb underkastade sig Dess vilja, samt
utnämdes till Stats-Råd, den 6 Februari 1828,

med föresats att för fosterlandets väl uppoffra

sina återstående krafter. Utom det smickrande
prof ban dervid emottog af Konungens böga
förtroende, ägde ban derj^mte äfven den lyckan,

att detta val af allmänna tänkesättets röst enbäl-

ligt gillades. Detta beslut, att fÖr allmän nyt-
ta försaka en utaf lioiiom så högt efterlängtad
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enskilt och sorgfri lefnad, förmådde honom M
upphöra i deltagandet af handels-afFärerne, sorn

nnder oafhriitna 4? '^^ ulgjordt hans allvarUga

sysselsättning; och han öfverlemnade, vid slutet

nf år 1828, sin rätt såsom holagsman i handels-

huset ScHUN & Comp. at sin son.

Hans verksamhet egnades nu ensamt åt

Rikets angelägenheter, såsom deltagare i de alU

manna rådslagen. Men åren utkräfde snart sin

lätt, och Stats-Rådet ScHWANS helsa, som alltifrån

barnaåren varit god, började nu bli allt mera
vacklande. Efter en kort sjukdom mot slutet

af år 1828, insjuknade han åter, om våren 1829,

mödad af bekymmer och ökade ansträngningar,

att efter egen öfvertygelse och pligt fullgöra si-

na Embetes åligganden, och den i Maj 1829 af-^

somnade han, allmänt saknad af sine medborgare,

samt djupt sörjd af efterlefvande maka och barn.

Han blef gift, den 6 December 1796, med Gu-
STAFVA Adfxaide Schön, dottcr af Grosshandlaren

och Brukspatronen Johan Schön, och hade, under
detta äktenskap 4 barn, en son och tre döttrar,

hvaraf en gift med Vice-Consuln, Grosshand-
laren Herr Claes Peyron, och en med Cabinetts-

Secreteraren, Kammarherren och Riddaren, Herr
Friherre Elias Lagerheim.

Såsom rättvis belöning för medborgerlig och

embetsman na-verksamhet, såg sig Schwan af Ko-
nungens nåd prydd med de lysande äretecken,

bvilka ej väcka mängdens afund då de åtföl-

ja förtjensten. — ^r 1809 blef han nämd till

Riddare af Nordstjeine-Orden; i8i5 till Com-
Toendeur af Wasa-Orden, samt 18 [8 till Com-
piendeur af sarania Ordens Stora Kors.

Af Kongl. Vetenskaps-Academien invaldes

}ian till Ledamot under loppet af år 1828.
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Professoren, Doctor

JAKOB ÅKERMAN.

Han föddes på Gottland den 28 Octöber 1770.

Fadreii var, Prosten och Kyrkoherden Vid Rone
och Eds Församlingar, Tlieologie Doctörn Ma-
gister IsRACL Åkerman, och Modren, Christina

Amalia Tofftén, Dotter af Prosten Doctor Jakob

ToFFTÉN. Efter erhalUui enskilt undervisning uti

föräldrarnes hus, sändes den i4.*åriga ynglingen,

jenite en äldre broder, som nu vidare skulle

jDlifva hans ledare, 1784 till Universitetet i Up-
sala, der han efter undergången examen inskrefs

som student. Tidigt ämnad att äfven ingå uti

Preste-Ståndet, riktades hans studier ät den phi-

losophiska graden; men hans rådande fallenhet

för naturens kännedom väcktes snart, då han af

nyfikenhet lockades att afhöra Professorerne Mur-
RAYs och Thunbergs föreläsningar, vårterminen

1 786, samt bevistade då varande Demonstratorn
A. Afzet.ii botaniska excussioner. 1787 sysselsatte

han sig med anatomiska dissectioner, då Murråy's

outtröttliga bemödande och välvilja för ynglin-

gar, som visade håg för anatomien, och det in-

tresse Natural-historien ingaf honom, afgjorde

valet af Läkare-vétenskapen till föremål för er-

nåendet af hans bestämmelse. Detta val ogilla-

des af hans Fader, som kallade, honom hem och
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sj^sselsatte honom med pliilosophiska och theo-

logiska studier samt prediko-öfningar. Under
denna tid, som han kallade sin poenitence-tid hem-
ma, sysselsatte han sig äfven med att samla väx-
ter och insekter, då han fann ett nytt speci?s

Carabus, som först heskrefs af Baron Paykull,
med namnet C, qvadrisitlcatus j sedan sulcicol-

lis. Återkommen till Upsala höst-terminen 1789,
återtog han genast det medicinska studium; an-

togs till underfältskär vid armen och snart der-

efter vid Lazaretten för de i Savolax camperande
truppar. 1790 anställdes han vid de i Lovisa

inrättade fältlazaretter, som varade till årets

slut; men i anseende till en då ådragen svår

sjukdom, kunde han icke återresa till Upsala förr

än våren det följande året, då han tog medico-
philosophiska examen. 1792, vårterminen, för-

rättade han anatomiska dissectionerna till Pro-
fessor Murray's allmänna föreläsningar; dispu-

terade pro exercitio under Profo Thunbers praesi-

dium *—
' Insecta Svecica, P. IV —. och blef

höst-terminen Medicinse-Gandidat. 1 798, bestrid-

de han Prosectors göromålen under ledigheten,

tog Medicinae Licentiat-examen och disputerade

pro gradu för i :sta delen af Prof. Murray's Scia-

graphica descriptio nervorum Copitis paris. Inni,

II:di, Illiti, IV:ti et V:ti, samt promoverades till

Medicinae Doctor. 1794 erhöll han fullmakt att

vara Prosector vid Theatrum anatomicum i Up-
sala. 1797 förordnades han till Chirurgus No-
socomii acaderaici, hvilken befattning han i 8 år .

förestod. 1801 uppdrogs honom Läkarevården

vid Upsala Läns lazaret, som han allt sedan

1798, tillika med praefectura nosocomii acade-

mici, under Prof. Acrel*s sjuklighet, bestridde.

S. å. uppfördes han på förslag till den efter
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ctices Professionen.

Närj genom den oförgätlige Läraren A. Mur-
ray's frånfälle, Universitetet och anatomiska un-

dervisningen fiok vidkännas en nästan oersätt-

lig förlust, förestod Åkerman, ifrån hösten i8o3,

det svåra, men ärofulla kallet att, jemte Prosek-

tors tjensten, förestå den lediga Professionen til]

den 26 Februari i8o5, då han utnämdes till Ana-
tomiae- och Chirurgiae Professor, och installera-

des den II påföljande April, hvarvid hans in-

augurations-tal innehöll: Brevis recensio pro-

gressuum j4natomice et Chirurglce circa fineni

seculi nuper elapsL

Professor Åkerman förrättade åren 1806 och

i8i3 Medicine Doktors promotion och var Aca-

demiens Rector vårterminen 1817 och höst-ter-

minen 1823. År 1810, orerade han på Academiens
vägnar, öfver freden. Öfver de studerande af Gott-

lands Landskap, hade han inspectionen sedan.

i8o5, och öfver Östgötha Nation sedan 181 5.

Åren 181 2, 181 3 och i8i4> förrättade han In-

tendents - sysslan vid Sätra Helsobrunn. Han
valdes i8o5 till Ledamot af Kongl. Vetenskaps-

Societeten i Upsala; 181 1 till corresponderande

Ledamot af Acad. Scieiit. litter. et art. elegant,

i Livorno; i8i3 till Ledamot af Svenska Läkare-

Sällskapet; i8i4> erhöll han af Kongl. Sundhets-
CoUegium Chirurgiae Magisters diplom; s. å. kal-

lades han till arbetande Ledamot af Soc. phjs.

med. i Erlangen, och af Upsala Läns Hushåll-

nings-Sällskap; till Ledamot af denna Kongl.

Academi valdes han 1822.

Prof. Åkerman har dessutom förestått Prov.

Läkaretjensten i Upsala distrikt under Doctor
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Halt.enh sechvare tjenstetid och äfven någon tid

uti Enköpings distrikt, samt Stads-läkaresjsslan

i Upsala, under Doctorerne Boeclers ocli Ahl-
STEDS sjukligliet.

År f 80 1 ingick Professor Åkerman giftermål

med Gustava Acret., Dotter till framl. Medicine
Professoren i Upsala, Riddaren af Kongl. Nord-
stjerne-Orden, Doctor Joh. G. Acrel. En son,

Gustaf Jakob, Med. Licentiat, blef i 8ö3 frakten

af detta äktenskäp.

Professor ÅkeUman åtnjöt Oafbrutit en god
helsa, till dess han, efter en stark rörelse och
förkylning under en eldsvåda soihmaren 1822,
allraförst Började känna bröstkrämpor, som i

början liknade bröstvattusot, men omsider yttra-

de sig med värk och tryckning öfver bröstet, i

början starkare, så att känslan deraf gick till

armbågarne och fingrarne förenad med känsla

af qväfning och högst liten, oordentlig, inter-

mitterande puls. Sedermera blefvo dessa, förut

periodiska, och egentligen vid gående och activ

rörelse påkommande anfall allt mera besvärliga,

och slutligen, så ofta återkommande, att han dag-

ligen och äfven om nätterna flera gånger deraf

besvärades; och han afsomnade stilla den 21

Maj 1829, kl. 5 e. m., under ett sådant anfall,

hvars utgång han, genast som det påkom, anade,

och lugnt och bestämdt förutsade. Liköppnin-

gen bekräftade hvad syratomerne utvisade, att

sjukdomen var en fullkomligt utbilldad angina

pectoris.

Professor Åkerman förenade med ett lyck-

ligt minne lätthet att uttrycka sig. Han utmärk-

te sig för en gagnande verksamhet äfven utom
sin lärostol, och de Nationer, hvars Inspektor

han



han varit, sakna uti honom en nitisk vårdare af

deras angelägenheter.

Han har praesiderat för icke mindre än 64
academiska Disputationer, af hvilka hans sons

gradual-disputation, som ventilerades den 1 4 Mars

1829, var den sista, jro Structiirae Pharyngis

adumbratio. Resp. P. G. Borelius, 1794» — ^'^

Obs-in Anevrisraata. Ilsp. G. T. Ahlander, 1804. —
3:o Exania, raorbi historia et obs. illustrata, Rsp.

A. J. Garlsten, 1806.— 4«ö De morbo cutaneo

Luem ven. consecut. simulante. Rsp. G. T. Ah-
lander. — 5:o De Tumöre lymphatico. Rsp. J.

E. Nybl^us, 1807. — geratione colli os-

sei. Rsp. S. A. Westman, 1809. — 7:0 Gasus

Hydropthalmiae. Rsp, J. Jakobi. — 8:0 De hae-

morhagia uteri sub trimestri ultimo graviditatis

stadio. Rsp. F. G. Psilander, i 810. — 9:0 Obs.

in inflammationes asthenicas, Rsp. G. F. Wulf.—
10:0 De acidularum post diuturniorem Hydrar-
gyri usum eflicacia. Rsp. O. F. Meijer -— 11:0

Obs. in Amauorosin. Rsp. Z. P. Aschan. — 12:0

De amputatione post ictus sclopetarios instituen-

da observationes. Rsp. J. W. v. Döbeln. — 1 3:o

Gasus Veneficii per Arsenicura. Rsp. A. J. Alm *—

-

14:0 Phlegmatia dolens. Rsp. A. C. Alm.— i5:o

Gasus Haematuriae. Rsp. N. W. Elgenstjerna. —
16:0 In Garcinoma observationes casu illustratae.

Rsp, Z, TopPELius, 181 1. ~ 17:0 Anatomias pa-

thologicae Oesophagi brevis deiineatio. Rsp. P.

R. Haak. — 18:0 De Febri puerperali conamen.
Rsp. G. T0PPELIUS, 18 1 2. — 19:0 De Rachitide.

Rsp. N. L. Ahlberg, 18 i 3. — 20:0 De Fistula

stercorali. Rsp. G. A. Opphoff— 21:0 De läxan,

tium in Febribus usu. Rsp. J. W. Bergqvist.—
32:0 De Pseudo-Siphilitide, sive de mercurialis,

K. V, A, Handl. 1829, St. 1. 1

6



justo magis evectas incitationis efFectu. Rsp. A-

Bekgretn. — 23:o Specimen Anatomico-patholo-

gicum de mutatioiiibus Peritoiiei morbosis. Rsp.

J. E. Arpi. — 2410 Commotionis Hepatis Casiis.

Rsp. J. Brisman. — 25:o Enchiridii Toxicolögiae

tentamen, P. I, SecL L Rsp. N. G. Sefströim. —
126:0 Id. P. I, Sect. II. Resp. G. R. Martin. —
27:0 De morbo coxario Obs. Rsp. E. Hassel-

HUHN. ~ 28:0 De Angina parotidea. Rsp. E. M.

Fant.~ 29:0 De usu balneorura in febribus cu-

randis. Rsp. J. Hvasser.— 3o:o De vulneribus

Sclopetariis, qvalia et qvomodo in Xenodochits

militaribus tractända. Rsp. J. N. Jedeur, 181 5. —
3 1:0 Obs. pathologico-anatomicee circa ventricu-

lum. P. I. Rsp. J. A. Åman. ^ 32:0 Id. P. II.

Rsp. G. G. Lithell. — 33:o Obs. circa Lithoto-

miam* Rsp. G. J. Ekström. — 34*o, 35:oDeim-
mutatianibus morbosis organor. Bilis. P. I. Rsp.

G. O. BInge, 181 7. — P. II. Rsp. J. P. Wendt. —
36:o De Empyemate, casu morbi et sectione ca-

da veris illustrato. Rsp. F. BIgenholm.— 37:0 De
tumöre cystico. Rsp. D. Ekelund. -— 38:o Circa

operationem Gataractae per keratonjxidem ob-

servationes. Rsp. G. R. Bergenstjerna. — 3g:o

Observ. pathol. anat. circa intestina. Rsp. A.

Olai —- 4o:o De Suffitioiiibus mercurialibus. Rsp.

P. G. Wéstring. •— ^1:0 Casus intestini recti, a

monstrosa peritonei dupplicatitra strangulati. Rsp.

J. A. Frestadius. — 42-0 De Hernia ingvinali et

scrotali externa ab interna distingvenda. Rsp. G.

E. Axenborg. — 4^:0 Gasus Tetani trauma tici.

Rsp. J. Wallmark — 44*^ Disqvisitio an Go-
norrhoea virulenta morbus revera sjpbiliticus.

Rsp. G. Stenhammar. ~ 4^:0 Diss. med. Obs.

qvasdam circa Bulimiag morborum Symptomatis
notiones et caussas continens. Rsp. J. E. Arr-
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HENius. '— 4^:0 Obs. cilfeci Gangraenam. Rsp. A.

Eriksson — ^'jlo Casus Prostatae calculis afFectae.

Rsp. G. Becker, 1820. — /^Sio De Partu faciali.

Rsp. A. F. IdstrÖm, 1822. — 49*0 ^^s*

lae circa absorptionis phaenomeiia. Rsp* A. F.

Djurbero. ~ 5o:o De iiidole nec noii absörptio-

ne Chjdi. Rsp. A. G. Frank. — 5 1:0 Obs. anat.

paLholog-. circa uterum atqve ovaria, siogulari ca-

su illustratae. Rsp. J. N. Likdström, m. tab. —
52*0 De Spiaa bifida vel Hydrorliacliide. Rsp.

S. F. Säve. — 53:o Obs. physiol. circa syste-

iua absorbeus Rsp. O. H^ögström. — 54-o Obs.

de Erysipelate. Rsp. O. Gothén. — 55:o Me-
ditatioiies circa Ophtalmiam neonatorum. Rsp.

L. G. Flodstedt. — 56:o Hysterotomia. Rsp. J.

F. Öhrling, 1823. — 57:0 ad Sectioiies Gada-
verum Obs. Rsp. E. S. Wennberg. — 58:o Tu-
mör a ruptura arteriaö ortus. Rsp. P. Hvasser. —
59:0 Examen veneiScii inedico-legale. Rsp. L. P.

Lychnell, 1826. — 60:0 In vulnera Pectus pene-

trantia Obs. Rsp. S. N. Selldén. — 61:0 In-

flammationis chronicas Pulmonum casus. Rsp. J.

F. Medén, 1827. — 62:0 De fracturis Cranii com-
ment. Rsp. F. U. Kjellenberg.— 63:o Herniae

gangraenosae casus. Rsp. J. BIgenholm, 1828.

—

64:0 In casurn morbi paralytici meditationes. Rsp.

G. J. Åkerman, den i4 Mars 1829.

Dessutom 4 Programmer^ hvaribland det till

Reforraations-jubelfesten 1 8
1
7.

Uti Acta Soc. Scient. Ups. Vol. IX: 1:0 Ca-
sus Iscburiae cum calculis, membraenae vesicas

urinorise ingeneratis* 2:0 Atretae iterum puer-
perse casus*

Uti Svenska Läk. Sällsk. Handl. V. B. s. 221

:

Iakttagelse om en genomfrätning och bristning af

venstra hjertkammal^en, med pathologisk nalorai.
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CARL GUSTAF af LEOPOLD,
sTats-secreteraee, commendör af rongl. nordstjerne-orden j

en af de aderton i svenska academien, ledamot af kongl.

vetenskaps-academien , kongl. witterhets- historie- och

antiqvitets-academien, musikaliska agademien , academia

italiana i pisa, socfete agademique des arts et des sci-

ences i marseille, skandinaviska litteratur-sällska-

pet i köpenhamn, m. m.

C. G. Leopold föddes i Stockholm d. 2 iipril

i^joG. Hans Fader, Gärl Adam Leopoldt, var då

Controllör vid Tullverket i hufvudstadeii, se-

dermera Tullförvaltare i Norrköping, f. 1726,
d. 1780. Modern Martha Christina Hobel var

född 1727, d. 1778.
Utan förhoppning, att i spädare åren kun-

na erhålla en mer än vanligt vårdad uppfostran,

hvartill föräldrarnes omständigheter lemnade
föga medel, tlllsk^aidades honom dock denna

fördel, genom en tillfälhghet. En i Norrköping
bosatt äldre Fransman, som snart upptäckte

gossens ovanliga naturgåfvor, sysselsatte sig fri-

villigt med deras utveckling. Härigenom öfvades

han från barndomen 1 fransyska språket, hvil-

"ket han lärde i jembredd med sitt modersmål;
en omständighet, som icke blott gaf riktning åt

lians studier och smak, utan äfven i hans fram-

tid verkade på hans lefnadsförhållanden. Han
anförtroddes vid 10 års ålder, till närmare un-

dervisning hos en lärd och fÖrtjent man, Rector vid
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Söderköpings scliola, M:gr Wimmermark , under
hvars handledning han inhämtade de öfliga schol-

kunskaperna, och i synnerhet grundHg känne-

dom af latinska språket. Sedermera förflyttades

han till Linköpings Gymnasium, hvarifrån han,

efter 2 års förlopp skulle afgå till Universitetet,

men återvände i stället till sin fordna lärare,

WiMMERMARK, att uppöfva sig i de gamla classi-

ska språken, den tidens högst uppskattade grund
för all lärdom.

Denna kunskaps-bildning, som redan gjort

honom förtrolig med grekiska och latinska for--

fattare, hvilka sålunda, tillika med de fransy-

ska, hlefvo Leopolds första undervisare i vitter-

het och smak, förskaffade honom äfven en tidig

utmärkelse vid Universitetet i Upsala, der han
hlef Student Han utgaf en Dissertation

de Origme Ideariim moralium ; och, vid före-

fallande Disputations-acter, så väl offentliga som
i de s. k. conventerna, var han en högt aktad,

om icke fruktad, deltagare i Öfningarna för la-

tinska språkets tal-färdighet.

Leopold hade redan under sin schol^-tid upp-
trädt såsom författare i vitterheten, och höll

1770, i Norrköping på Rådhus-salen, ett Tal på
vers till Åminnelse af H, K, H, Krön-Prinsen
Gustafs Födelse-dag Såsom Student i Up-
sala skref han, 1778, en Ode md Kron-Prin-
sen Gustaf Adolfs Födelse Intetdera af des-

sa stycken är upptaget i hans samlade skrifter,

men de äro särskilt tryckta. Det sednare skal-

destycket ådrog Leopold en vådlig ryktbar-

het, genom den kritik, som Kellgren egnade
dera t. Den unga skalden tvekade likväl icke.

*) 4?o, 2 ark tr. i Norrk. s. å.

'*) Upsala 1779.
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att ingå i försvar mot denne ofelbara domaren
af sin tids vitterhet, och upptog utmaningen
till en strid , hvilken skitade med de båda snill-

rika männens försoning och framtida vänskap '•').

Såsom obemedlad nödgades Leopolb afbryta

sin första academiska bana, och genom andras

undervisning bereda sig tillfälle till fortsättning

af sina studier. Han blef, i egenskap af Infor-

mator, anställd hos Grefve Douglas på Stjernarp

i Östergöthland , och derigenom allt mer förenad

med ett landskap, der han sjelf emottagit sin

första bildning, och inom hvars studerande yng-
linga-krets vid Universitetet, han ytterligare för-

kofrat sig, till egen fördel och landsmäns heder.

Genom umgänget i Grefve Dquglas\s hus, som
han med sitt snilles skapelser lifvade, erfor han
verkan och återverkan af en förfining i lefnads-

sätt, hvaraf Leopold, tidigt införd i ett lysande

hof, erkände alla fördelarna.

Emedlertid hade han förskaffat sig utväg,

att kunna fullgöra de academiska fordringarna,

för en framtida fortkomst. Han reste i sådan
afsigt till Universitetet i Greifswald, der han,

efter utgifven gradual-Dissertation: de Origine

juste introductce proprietatis j blef promoverad
Philosophiae Magister 1781; pra3siderade seder-

mera för en Dissertation: Causce cur tot P^e-

terum Scripta perierint ^ och antogs till Doeens
i Lärdoms-historien, i'y82. Samma tid blef

han äfven medarbetare, vid författandet af ett

) Kellgeen yttrar sig oni detta poem, i ett bref 1789,
och vid ett tiiJfälle da lian Jäste ett annat, mycket
sednare skaldestycke: "Det är styrkan, bibehållen,
"det är stilen, fullkomnad, af det stycke i samma
"slag, på hvars sanna eller inbillade, men obemärk-
'"liga fel, jag, för 10 år sedan, så förmätet och sä

"olyckligt vågat bära en gosses granskande blick."
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-Tyskt och Svenskt Lexicoii af Prof. Möller
Genom flera förmonliga anbud sökte man att kmi-

na qvarhålla denne utmärkta unga lärde inom
Pomerns område ; och Leopold befordrades till

Råds-Bibliothecarius i Stralsund, hvarest han,

med en för honom oförgätlig vänskap omfatta-

des, i synnerhet af Generalen Polett och dess

älskvärda familj, åt h vilken hans skrifter förva-

ra mer än en tacksam tillegnan. Under befatt-

ningen med detta Bibliolhek, der han med egen

hand i ordningställde 17,000 volumer, förvärfvade

han den bibliographiska kännedora, hvaraf han
var synnerhgen utmärkt. Hans tid och vistelse

på den Tyska jorden, blefvo likväl icke tillräck-

liga för honom, att närmare deltqga i den skö-

na vitterhet, för hvilken en Wieland, Götpie och

ScHiLLER m. fl., redan då lemnat odödliga bidrag.

Leopold hade sparat åt sig uppskattandet af

dessa classiska skrifter, till en mognare ålder.

Han återvände till Fäderneslandet , och blef

af den för litteraturen så högt förtjente LmÉN,
kallad till Bibliothecarius, 1784, vid den bok-

samling, som han skänkt och förenat med Aca-

demi-Bibliotheket i Upsala. Här möttes Leopold

af fordna vänner, och fortsatte de förbindelser,

som, under ungdomens ålder knutne, vanligen bil-

da olösliga band för hela lifvet. Bland dessa

*) J. G. P. Möller yttrar sig härom i företalet: "Sär-
"deles har jag den vittre Hr Magister Leopold från

"Upsala, ganska mycket att tacka, i anseende till

"åtskilliga philosophiska och till de vackra yeten-

"skaperna hörande ord och talesätt, jemte andra ho-
"nom före tryckningen förelästa ställen i mitt arbete."

och tillägger j att han "i Svenska språket ålagt sig

"att välja Kongl. Sv. Vetenskaps-Academiens Handr
''lingar till rättesnöre."
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voro Georg Adlersparre och Fredr. Wilh. Eh-
RENHEiM de, hvilkas vänskap redan under hans

förra vistelse i Upsala med honom ingått den
mäst öfverensstammande förening. Den sedna-

res inträde i embetsverken i Stockholm afbröt

icke detta förhållande: detta foster-broderskap

inom snillets uppamning, som, under en ädel

täflan och utvexlade idéer, ofta bidragit till

framkallande af stora egenskaper» Genom en

fortsatt skriftvexling underhölls ock detta vän-

skapsband mellan Ehrenheim och Leopold. Den
tiden, mer än nu, voro bref ofta en form för

afbandlandet af vittra, likasom af vetenskapliga

ämnen. Ehrenheim gjorde denna brefvexling

bekant för Grefve Creutz, som deruti , äfvensom

i flere af Leopolds redan utgifne Skaldestycken,

igenkände det sanna snillet.

En anmälan derom hos den vitterhets-äl-

skande Konungen, påföljdes af en kallelse till

Leopold, att infinna sig i Hufvudstaden ''").

Här emottogs han af Konungen pä det mest

utmärkande sätt Rum på Slottet voro för ho-

:— iiilé ns

*) I början af år 1786.

**) Följande anecdot torde förtjena att anföras.

Då Leopold erhöll företräde hos Konungen, voro

de första ord Konungen tilltalade honom, en nog
brydsam fråga: livad tycker ni om poemet Fidei^

Commiss till min Son Ingemund? Leopold, som viste

att detta stycke varit föremål för en skämtande kri-

tik, svarade: att det visst icke uppfyller de aestetiska

fordringarna, men att det hade ställen af värde,

t. ex. följande verser:

'''Att störta ?iägon annan ned, för ingen dÖdlig huga,

'*^Och akta dig inför din Kungj att hyckla eller ljuga.
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nöni redan utsedde; och de skulder han ådra-

git sig under sin torftiga academiska tid, betal-

tes. Införd uti en krets af vittra, bland h vilka

må nämnas Creutz, Oxenstierna, Adlerbeth,

ScfiRÖDERHEiM, RosENSTEiN, Armfelt m . fl. , blef han

på en gång förtrolig med Monarken och det ly-

sande Hofvet. Kellgren, Edelcrantz, men i

synnerhet Sjöberg, och den ännu efterlefvande

vännen, Gommerce-Rådet Vestberg, hvars lång-

liga tillgifvenhet och tjenster han njutit och er-

kände, voro i öfrigt de, med hvilka Leopold in-

gick de första och vänskapsfullaste förbindel-

ser, efter sin ankomst hit.

Det beskydd Gustaf ni egnade åt vitterhe-

ten, hade redan framkallat ett större antal af

dess idkare, än Sverige fordora, under förflutna

sekler, sammanräknadt kunnat förete; hvadan
en förening afcbsåéahafsniä-ås kunde bildas, till

vitterhetens vård och språkets uppodling. Sven-

ska Academien instiktades år 1*786, då först i3

ledamöter af Konungen utnämdes, med åliggan-

de att välja de återstående, till fyllnad af anta-

let 18, bland hvilka 5 LeopOld blef vald. Kell-
gren var en bland de väljande *). ^

:— ,dS^i "IB 'Ib fffi|

''^Det rum dig heligt vara iör^y hhh^Häm person ar nar^

^^Och sanning ar ^en första skatt du Honom skyldig ar/''

Konungen, något förundrad Öfver denna fintlighet

i svar, och detta undseende hos det sanna snillet, att

göra mer ^ri rättvisa åt det kanske mindre än me-
delmåttiga poemet, yttrade sitt välbehag öfver ett så

ädelt drag i Leopolds caracter.

*) Vid bortgången och saknaden af den sista ledamoten
frän Svenska Academiens ursprungliga stiftelse, tor-

de vara lämpligt, att i minnet återkalla de Herrar

och Män, af hvilka Leopold inkallades. Konung
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I åtnjutniiig af de utmärkelser, som Mo-
narkens synnerliga nåd och det allmännas bifall

tillerkände Leopold, skulle väl han, såsom hvar
och en ung man, med sin ålders lofliga fåfänga

,

kunnat anse sig hafva, hvad man kallar, gjort

lycka. Men Leopold kände, att han, mot dessa

fördelar, måst afträda fran en bana vid Acade-

mien, på hvilken han hade obestridlig rätt och
skicklighet, att snart intaga en Professors cathe-

der. Hans utsigter vid hofvet och i hufvpdsta-

den voro på långt när jcke motsvarande. Men
hans innerliga kärlek och beundran för den älsk-

värde ,
genialiske Monarken, fängslade honom vid

dess sida, äfven med uppoffring af framtida förde-

lar. Han återvände likväl till Upsala, medan Ko-
nungen vistades der, för den unga Kron-Prinsens
uppfostran; och Leopold nedlade då, i det Aca-
demiska samhället, ett oförgätligt minne, genom
det 2W ofver jlvamlidne Prof, Sleincour, som

0USTAF III hade, till första rummet, pämt Kiks-Rådet
Grefve Höpken med det tiJlägg; "att den förste stiftaren

"af ett lärdt Samhälle i Riket, (Kongl. Vetenskaps-
"Academjen) borde blifva den första ledamoten i den-
"na Academi, och att han ej endast beklädde detta

"rum som en älskare af bokliga konster, men som
"den värdigaste och säkraste domare af smak och
"vitterhet." Sedermera, efter skedd lottning mellan

de öfriga 12, intogp de sina rum i följande ordning:

Kiks-Rådet Grefve G. F. Scheffer, Biskop Celsius,

Kellgren, Riks-Rådet Grefve von Hermanson, Biskop

WiNGÄRD, Riks-Rådet Grefve Axel Fersen, Oxen-
stierna, Adlerbeth, af Botin, ]Y. von Rosenstein,

ScHRÖDERHEiM ocli Gyllenborg. Af dcssa 1 3 leda-

möter invaldes sedan Armfelt, C. G. Nordin, Leo-
pold, Murberg och, någon tid sednare, Sjöberg.

Leopold höll sitt inträdes-tal i Sv. Acad. d. 21 Juni

1786, och tog till ämne Acad. valspråk Snille och

Smak .



lian höll i Konungens öfvervaro; ett bland Leo-

polds förtjenstfullaste prosaiska arbeten. Seder-

mera lemnade han Academien för alltid, blef ut-

nämd till Bibliothekarie på Drottningholm, 1787,

samt till Konung Gustaf d. ni:s Hand-secter, 1788;

erhöll motsvarande löner, med flera förmåner,

bland hvilka den, att såsom förtrogen få omge
den älskade Monarkens person, af Leopold skat-

tades högst af alla. Denna sanna, från hjertat

gående hyllning och vördnad för Gustaf d. m,
bibehöll Leopold, oförminskade, intill sin lef-

nads slut; och torde en sådan beundran, af

tänkaren och menniskokännaren , som så länge

öfverlefde välgörarens både lof och klander, va-

ra det skönaste vittnesbörd inför efterverlden,

om denna store Konungs förtjenster, såsom men-
niska och regen t.

Ifrån denna tid voro Leopolds öden oskilj-

aktigt fastade vid Monarkens. Den lyckligaste

tidrymd, som Sverige förr och sedan, i hvad
som hör till allmän välmåga och trefnad, nå-^

gonsin åtnjutit, upplöste sig i det 1788 på-
började kriget. Konungen , som sjelf gick att

blifva härförare, saknade dock snart sin vittra

omgifning; och Leopold efterskickades 178^, att

vara föijaktig under kriget, der han, lik de gam-
les Barder, sjöng segern eller tröstade äfven för-

lusterna. Man ^rinre sig hans Sång öfver Se-

gern vid Höglandj Skalde-bref efter Bataljen
vid Uttis^ efter Sjöslaget md Fredrikshamn^ m. fl.

Då, in ter arma si len t Musae, är en vanlig

och väntad sanning, så voro svenska Sånggudinnor-
na i stor förbindelse hos Leopold, som så lyckligt

förstod, med sångens behag, sysselsätta den ora

vitterheten förtjente Konungen, att krigets skrän
icke förmådde honom glömma de sk<)nare
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samljuden. Det var under krigsbullret och i

högqvarterets stoj, som Leopold fortsatte utar-

betandet af sin första Tragedi , Oden eller

Asarnes utvandring '*'*). Äfven om Konungens
politiska planer och afsigter rådfördes icke säl-

lan den ljuse tänkaren, den af Hcifdernas röst

undervisade menniskokännaren. Genom en så-

dan förtrolighet, dristade han stundom höja en

varnande stämma; och hans Bref till Konungen^
efter Dess hemkomst frän kriget i'/gOj med af-

seende på Anjala-förbundet , visar på en gång

sjelfständighet hos den frie Skalden, att våga

säga sådant, och storsinthet hos den öfver för-

dom och misstankar, upphöjde Monarken, att

höra derpå, utan att vredgas, och handla, utan

att rubbas i sin öfvertygelse om rätt.

Ännu innan krigets slut 1790 återgick Leopolj>

till njutningen af det lugnare lifvet. Han beslöt

då att söka enskilt lycka i äktenskapets husliga

krets, och valde en af skönhet och snille ut-

märkt maka. Såra PETRONr-LLA. Fehman, dotter

af Danska Justitise-Rådet Petter Petterson Feh-

*) Leopold hade åt denna Tragedi först gifvit benäm-
ningen Thilda. Detta ändrades dock innan uppfö-

randel, som skedde på KongJ. Dramatiska Theatern i

Stockholm, 1790. Vid detta tillfälle skrefKonungen
till Leopold följande, i ett bref, beledsagadt med
tvenne qvistar Lager från Virgilii graf, sammanfä-
stade med en brillants-ring: "L'auteur de Siei Brahe^

"en faisant bien ses complimens ä celui d'Oden, le

"prie de vouloir bien lui procm ei* un Billet- de par-^

"terre, pour demain, en lui offrant ces feuilles de

"Laurier, cueilleé's il y a 6 ans sur le tombeau du
"plus grand Poele du tems d'Auguste. Elles se sont

"un peu fane'es entré ses njains; mais elles repren-

"dront une nouvelle fraicheur, lorsqu'elles serent

"placees sur la tete du Poete." (Scc.
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MAN, och hans andra Fru, Brigitta Johanna

Goes. Fru Leopold ägde en ovanlig bildning,

fin omdömes-förmåga och mycken beläsenhet, i

synnerhet i fransyska vitterheten. Hon var så-

ledes Skalden gifven till dess Erato, och att be-

reda honom en af yttre omständigheter obero-

ende njutning af författare-lifvets behag.

Ehuru rummet för anteckningar , sådane som
dessa, icke medgifver den utförlighet, hvaraf vi,

inom de andra Academierna, hafva allt att för-

vänta, blir det likväl nästan omöjligt, att fram-

ställa en sådan vitterhets-idkares lefnad, som Leo-
polds, utan att tillika vidröra den tidens tän-

kesätt och anda, under hvilken han lefvat

och verkat, och de personer, som egnat sitt

snille och sina bemödanden på samma bana,

som han. På detta sätt framträder Kellgren
oemotståndligt, der Leopold skall skildras. Han
var nu, i förhållande till den sednare, hvad
han borde vara, en vitterhetens Tyndarid; och
båda hyllade hvarandras nog skiljaktiga förtjen-

ster. Man skulle nästan tro, att Gustaf d. ni:s

Statskonst förmått dem båda , så oförmärkt,

att föra hvar sin spira i vitterheten, för att gif-

va det skönas välde en större allmänlighet

:

"Och throner ser du, sälJan blott en thron."

sjunger öfver detta förhållande, den store Skal-

den på Leopolds graf Detta gäller vis-

*) Tegnérs Skaldestycke 'vid Leopolds Graf, Märk-
värdigt är hvad Kellgren, med en lika syftning,

i ett bref till Leopold, yttrar: ''Det är icke jag
''som räcker spiran i Tit. händer; den var aldrig
"i mina. Jag svär den blott min hyllning, och
"förenar min röst med allmänhetens och häfder-
"nas. Det är icke af en snillebragd, men af lo års

"segrar på alla vitterhetens fält, som Tit. vunnit den
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Ingen svensk glömmer Bellman, Oxenstjerna ,

Fru Lenngren, m. fl. andra, som ej behöfver hi-

storiskt nämnas, emedan de ännu iefva bland

oss. Men hvad de båda här åberopade skalder-

na beträffar, bör man icke lemna obemärkt, att

båda voro personligen omgifvande Konungen,
tillhörde hans dagliga vittra samqväm, skrefvo,

så till sägande, under hans ögon: och likväl

skilja de sig så omisskänligt från hvarandra , som
klangen i Gustaf Wasas vers från välljudet i

Virginias. Deras första ryktbarhet hade ock

framträdt för det allmänna, på alldeles skiljak-

tiga vägar. Kellgren visade sig alhaförst i

skämtet och Satiren. Mina Löjen^ Ode till

Bacchus och Kärleken^ m. fl. hade redan förtju-

sat hufvudstaden, då Leopolds Erotiska sånger

^

med all sin färgglans och lyriska språk-takt,

väckte en rättvis beundran Åt Satiren egna-

de Leopold denna tiden mest prosaiska afhandlin-

gar, der han antog en mera doctrinär ton. Det

''Men ock, så villigt jag går att erkänna en chef, så

"långt är jag skild från den slafviska försakelse, att

"förneka mig och mina medbröder all litterär exi-

"stenccj och att säga livad Raynal låter Svenska
"nationen hafva sagt, 1772: "Sire! vous etes tout,

"et nous ne somraes rien." — Ty vore än Tit. för-

"tjenst dubbelt större (och det ankommer allenast på
"dess helsa och egen vilja, att den säkert en dag
"blifver det); så skall jag dock aldrig tvifla, det ju

"Autorerna till Atis och CaTnilla, af Menniskans
'^Elendej af Dagens stunder^, af poemet Öfver lian-

''deln, och Ode till Svenska Folket j,
höra hvar en

"till sin höjd, och hvar en i sitt slag, behålla i alla

"tider ett utmärkt rum pä Svenska Parnassen."

*) Kellgren yttrar sig om dessa; "att de förena Pro-
"pERTii djupa och brinnande känsla, med Ovidh
'"obehag." (Ur Kellgrens egenhändiga Bref).
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skämtsamma åteifiilis angenämast i hans sed-

nare Skaldestycken, och i hans älskv^ärda um-
gänge, der han aldrig låt gå sig förbi en anled-

ning att säga ett muntert, aldrig sårande epi-

gram, till och med ibland på hastigt samman-
fogade rim.

En Skalds öden och lefnadsförhållanden föl-

ja oskiljaktigt hans författare-bana. Och, livad

Leopolds beträffar, var denna utstakad i skydd
af hans Konungsliga välgörares. Gustaf d. in:s

död skulle således försätta Leopold i en allde-

les ombytt ställning* Det var icke blott förlu-

sten af sin Monark och beskyddare, det var den
af beskyddaren af fosterländska vitterheten, som
lika djupt bedröfvade Skalden. När, kort tid der-

efter, Svenska Academien blef satt ur verksam-
het, genom en befallning från den tidens mini-

stére, så aflägsnade sig Leopold från hufvud-

staden och den vittra umgängskrets , hvars skö-

naste länk man så mordisk t krossat.

Man har velat förmoda, att den nv-inträd-

da tidens rådande minister, syftande efter ett

rum bland de i8 i Svenska A.cademien, hade,

då detta icke lyckades , af hämd sökt sig

anledning, att upphäfva Academien. Leopold

som ansågs, och borde vara, själen i detta sam-
fund, tycktes blifva föremål för en åtminstone

tyst förföljelse. Han hade ännu denna tid styr-

ka och mod, att afhålla den, inom vittra sam-
fund, ofta skadliga msecenat-inflytelsen. Men
flere sammanverkande orsaker förmådde honom
att fatta beslutet om sitt aflägsnande. Ett Tid-
ningsblad, för hvilket Leopold var medarbetare*),

hade blifvit åtaladt i anledning af en artikel,

som anfördes såsom utdrag ur Martin Luthers

*) Tidn, Extra-Posten från 1792 till 1795.
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skrifter. Man fann detta ställe vanhelgande för vår

Religion och dess Stiftare. Bladets utgifvare blef

derför stämd inför domstol. Detta ändrades

väl sålunda, att endast Boktryckaren skulle till-

talas. Men Leopold ingick sjelf i försvar, åter-

fann den tornen af Luthers arbeten, der utdra-

get var hämtadt, framvisade den, och saken

föll. Utan att invänta flere honom tilläfventyrs

tillämnade förödmjukelser, och på det han, om
ock genom försakelser, måtte få lefva oberoende

och oantastad; så beslöt han, af egen economisk

beräkning, och icke till följd af någon förvis-

ning, att lemna hufvudstaden. Han bosatte sig

då i Linköping, hvarest bland flere vänner från

ungdomen, den oförgätlige Biskop Lindblom

eraottog honom i sin älskvärda umgängs-krets.

Nya förluster förestodo likväl för honom,
äfven i denna fristad, der han sökte lugnet.

Han hade upptagit en ung slägting, till sin fo-

sterson; en hoppfull yngling, som han mycket
älskade, till hvilken han skref det sköna Skal-

destycket, Religionen Denna yngling, hvars

uppfostran vid Linköpings schola, han velat föl-

ja med en faders omtanka och ömhet, dog i

första blomman af sin ålder. Han hade derige-

nom
*) Men Leopold skref det för sig sjelf, för sitt eget hjerta;

och den som tecknar dessa blad , närvarande vid den
oförgätliges dödsbädd, åhörde, huru han, tillsinför-

trogne andeliga vän, Franzén, i ännu skönare och
förherrligade ordalag, uttryckte meningen af detta

skaldestycke, och andan af följande verser derutur:

Jag ser, vid lifvets gräns, i rymden af det höga,

En lyckligare verld sig öppna för mitt öga,

Och stoftets trötta gäst, från smärtans låga bygd,

Sig lyfta, viss om lön, tijl vittnet af sin dygd.
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vid, i denna för honom eljest så kära bjgd,

och han återvände till hiifvudstaden.

Striden mot Kellgrens och Leopolds schola

i vitterheten, hade emedlertid, oafbrutet blifvit

fortsatt, och af Thorild, icke utan en viss fram-

gång utförd. Kellgren, af sjuklighet nära sin upp-

lösning, lemnade nu försvaret åt Leopold, och den-

ne Philoctet upptog hans pilar Med något rät-

tadt missförstånd skulle tilläfventyrs förklaring

och försoning varit möjlig. Men Thorfld fortfor

i sina philosophiska åsigter, och flyttade med
dem öfver till Greifswald. Leopolds sändebref
till Mäster allt i alla^ synes dock hafva lemnat

honom sista ordet.

Vid den tidpunkt, då Gustaf d. iv Adolph
tillträdde regeringen, återställdes Svenska Aca-
demien; och Leopold, hvars helsa de förflutna

åren varit mycket vaklande, kunde å nyo be-

gynna ett verksammare lif för vitterheten. Han
blef nu, mer än förr, erkänd såsom sjelfherrskare

inom dess område. Kellgren hade redan emot-
tagit hans sköna afskeds-sånger, på sin graf.

AiDäLERBETH, RoSENSTEIN, BlOM Och EdELCRANTZ
återstodo för honom, såsom vänner i vitterhe-

ten. Flere utmärkelser följde nu, på den långa

glömska från Regeringens sida, h varåt Leopolds

*) I anledning af dessa strider, säger Kellgren i ett

bref till Leopold 1793: - Sjuk, instängd som jag

''är, för hvem skall jag beklaga mig? hvad utväg
''har jag annan, än tåla. Kanske gör jag ock bäst

''deri. Det är till Tit. som allt vettigt, allt hederligt

''folk ropar: tröttna ej! Ty visst är, att från denna
"stund, om tystnaden börjades från vår sida, vore
"allt förloradt.— Må väl och älska mig, så högt som
"min erkänsla det skall söka förtjena."

K, Fet. Acad. Hand. 1829^ St. J. 1

7
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förtjenster varit öfverlemnade. Han blef, 1 798,
Riddare af Nordstjerne-Orden, 1 799 Ganzli-Råd;

men först i8o3 Ledamot af Witterhets- Hist.-

och Antiquitets-Academien, och 1804 Ledamot
af denna iVcademi

De män, som år 1809 sysselsatte sig med
fäderneslandets nya Stats-författning, bland hvil-

Jia Leopold räknade såsom förtroliga vänner,

Georg Adlersparre och A. G. Silfverstolpe, an-

litade ofta hans granskande omdöme och sakkunni-

ga råd. I synnerhet var detta händelsen, vid för-

fattandet af Tryckfrihetslagen. Äfven kort före

sin död deltog han i enskilta öfverläggningar

om de förslager till ändring i nämde lag, som
blifvit framlaggde för 1829 års Ständers grund-

lagsenliga behandling.

År 1809 blef han utnämd Adelsman, och

samma år introducerad på Riddarhuset, under
N:o 2207, med namnet af Leopold; år 181

5

till Conimendör af Nordstjerne-Orden, och er-

höll år 1 81 8 Stats-Secreterares titel.

Gustaf ni:s tidehvarf hade nått sitt slut,

och den af honom införda Regerings-form var

med 1809 till ändalupen. Om den nya ock

vunnit i constitutionell förkofran, så var detta

ett verk af män, som uppvext under Gustaf
Hi:s upplysta tid. Dertill hade LEOPOLD*ska lit-

teraturen icke litet bidragit. Likväl anfölls den-

na med en häftighet^ som öfverskred måttet af

kritik. Det vill derföre synas, som den nya ti-

den haft behof af den förras förringande, och

dess sista Skald borde då blifva målet som

*) Leopold var 1806, Januari— Juni, Vet. Acad. Praeses,

ocli höll Praesidii-tal, om Philosophiens fordna och
jiärvarande tillståjid. Otryckt.
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sliulle klandras. De unga vitterhets-idkare, som
dertill användes, voro till äfventyrs lika myc-
ket förförde, som hänförde. Ehuru finkänslig,

skulle Leopold med nog lugn uthärdat dessa

stormar, om de kunnat hejdas, att endast träf-

fa honom. Men han fruktade att deras följder

kunde, genom det uppväxande slägtet, menligt

inverka på det ädla Svenska folkets sans och

smak; och öfver denna tanke sörjde han, eme-
dan återgången länge fördröjde. Den Svenska

redharheten i förstånd och urskil Ining, kan lik-

väl icke framgent förvillas. Den vaknar, villan

förkastas, och, till lycka för dess upphofsmän,
glömmes snart. Så upplefde äfven Leopold den-
na tidpunkt af upprättelse, icke för sin ära, — den
hade förblifvit oförminskad — ; men för det sunda
vettet och dess hyllning af allt sannt och godt,

inom snillets och tankens område.

Som, emedlertid, vitterheten alltid går i

hredd med tidens philosophiska systemer, och
tar sin riktning deraf, ansåg sig Leopold skyl-

dig att intränga i dessa. Han egnade flera år åt

läsningen af de nya tyska philosopherna, och
det med en kritisk forskning, hvars resultat san-

nolikt finnas förvarade i hans efterlemnade hand-
skrifter. Det är antagligt, att man från detta

arbete, börjadt vid hans redan ingångna ålder-

dom, kan härleda orsakerna till hans sednare
sjuklighet och till förlusten af hans syn. Han
hade emedlertid uppfattat andan af sin tid och
satt den i ordnad beröring med den förflutnas.

Uppfostrad i den grekiska och latinska clas-

siciteten, låg den alltid för honom såsom grund
för språkets rena behandling. I de skaldeslag,

som likna Horath, är han en Horatius. Med
fransyska litteraturen var han dernäst särdeles



260

förtrolig. Dess stora författare hade tjent honom
till förebilder, i synnerhet i hans dramatiska

arbeten; och han dömde visserligen icke orätt,

att vid behandlingar till tragedien, af ämnen
från antiken, det fransyska maneret och den
alexandrinska versen lämpligen kunna användas.

Frågan, huruvida Fransyska språket nått

en högre utbildning, än något af de med vårt

mera beslägtade tungomålen, hör ej hit att un-

dersöka. Det förmodas dock, att Leopold hyst

denna åsigt; men det säkra är, att han ville

upphämta allt det goda han kunde finna, för sitt

lands språk och litteratur. Behofvet af en sä-

krare bestämdhet i svenska språkets skrif-sätt,

var redan erkändt i Biskop Svedbergs och Ar-
chiater Urban Hjernes tid; och Botins arbeten i

denna del voro icke de första. Om derföre,

under fordna politiska förhållanden. Svenskan

fått en inblandning af Danska och Tyska talesätt,

så hade det, ännu sednare, med sig införlifvat

en mängd Fransyska ord , som icke mera kunde
uteslutas. Att bringa dessa lån af skilda munn-
arter till enhet, var ett af de vigtigare föremå-

len, för Svenska Academiens och Leopolds be-

mödanden. Academiens handlingar (nummer-
följden 1796, första häftet), innehålla redovis-

ning härom. Men Leopolds egen skrif-art,

lämpad efter den fransyskas böjhghet och ut-

trycksfulla ton, verkade mera på svenska språ-

kets lynne, än reglor och föreskrifter. För va-

let af antagliga konst-ord, äro vetenskaperna honom
äfven högt förbundne. Deras vexelverkan med vit-

terheten, är omisskänlig; och detta samfund före-

ter stora bevis derpå, från Höpkens till Leopolds

tid, d. ä. från dess stiftelse till närvarande tid.
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De Tyska och Engelska vitterhets-slageii ha-

de han fullkomligt uppfattat. Många stycken i

hans|arbeten vittna derom. Föreningen af det an-

tika och romantiska, efter tidens fordran, som
bli fvi t mera ecclectisk, hyllade han derfore med
oskrymtad öfvertygelse. Hvarest han för detta

friare maner, fann någon lyckligare inhemsk ta-

lang, uppmuntrade han den med värma ; och var

endast uteslutande deruti, att fordra klarhet i

tanka, sanning i bild och renhet i språk.

Om några drag af de stora egenskaper, som
utmärka Leopolds snille och caracter, kunna
hämtas af de meddelade uppsatserna, så höra

de till framställningen af hans lefnadslopp. I

den allmänna verlden har han icke haft andra

öden.

Enskilt var han äfven en högst intagande

man. Genom förmögenheter, som bUfvit få

menniskor gifna, skulle han alltid tilldraga sig

en hyllning, livilken han hvarken sökte eller för-

kastade. Hans städade väsende hade dock all

sällskapslifvets ledighet och munterhet. Den
jemna hållning han alltid iakttog i umgänget,

ansågs kanske af mången för etikett; men det

var endast belefvenhet. Emottagandet af min-
dre bekanta, började vanligen med en viss sir-

lig allvarlighet. Men, förstod man hvarann, blef

samtalet snart fritt och ledigt; hvaromicke, bi-

behölls afståndet, dock alltid med artighet. I

allmänna lifvet satte han mer värde på förstånd,

än på qvickhet, och sjelf lät han aldrig sin öf-

verlägsenhet kännas. Man fick af honom sjelf

sällan veta, att han var skald eller författare.

Men åt alla andras sanna talanger gjorde han ic-

ke allenast rättvisa, utan sträckte kanske för långt

ett erkännande deraf, som liknade smicker. Lik-
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väl bör man derifrån afräkiia hans vana vid
hof-språket från sin tid.

De sednaste 10 åren af hans lefnad utgjor-

de en egen epok, alldeles olik den förflutna.

Hans älskvärda maka och han sjelf sjiiknade nä-

stan på en gång, 1819; hvarigenom han, efter

två a tre års stigande plågor, förlorade synen,
och hon, den upplysta, fint bildade, ledsaga-

rinnan för den blinde Skalden, blef, efter en
feber, alldeles beröfvad sin fordna sinnesstyrka;

och ett lika töcken, som betäckte hans ögon,

omgaf hennes fordom så ljusa själ. Hon förlo-

rade all lifs-lust, satt i en stilla liknöjdhet,

emottog aldrig någon annan än sin man, men
beklagade sig aldrig, och syntes icke lida, förr

än den sista lefnadsdagen , d. 3 Maj 1829.
Leopold hade, sedan hans maka redan i fle-

ra år varit förlorad för hans sällskaps-krets, bil-

dat den af några få vänner. Under bådas friska

tid, var hans hus väl aldrig yppigt, men alltid

gästfritt. Han bodde om sommaren på Drott-

ningholm, der han, sedan Gustaf d. ni:s tid,

hade sig öfverlatna boningsrum, och lifligt be-

söktes, af alla som förstodo uppskatta ett ange-

nämt umgänge. Sedan hans blindhet inträffat,

emottog han likväl ännu besök af personer från

alla classer: de högst uppsatte inom staten,

vetenskaps-män, vitterhets-idkare, alla funno bo-

nom tillgänglig. Också väntade han dagligen

med nöje, och räknade derpå, att några vänner,

skulle tillbringa aftnarne hos honom. Deras an-

tal var icke stort; aldrig öfver 9, sällan under

3, således betydningsfullt. Behaget och nöjet

af de underhållande samtalen från den belefva-

de, ömsom allvarlige, ömsom skämtsamma vär-

den, kunna icke beskrifvas. Han viste allt, äf-
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ven dagens händelser, och förstod göra åskådligt

för andra, hvad han sjelf icke mer såg. Till er-

sättning för syn-förmågan, tycktes hans alltid

ovanliga minne, nu fått en klarhet, att man
skulle tro ett eget ljus, skönare än dagens, haf-

va uppgått inom hans själ. På detta sätt var

haus minne en panorama af hvad han fordom
läst och vetat, tillika med hvad han nu lät sig

föreläsas. Ur flere äldre språks auctorer, kunde
han upprepa hela sidor, som han kanske sedan
barndomen icke läst. Likaledes historiska till-

dragelser. Med sin tids vitterhet, följde han
mer än mången seende. Tegnérs större poémer
kunde han uppläsa ur minnet, bland hvilka fle-

re, som han, med sina egna ögon aldrig sett,

endast några gånger afhört. Denna stora upp-
fattnings-förmåga, var honom en tillräcklig er-

sättning, för hvad han gick miste om, i den yt-

tre verlden. Men, han hotades det sista lef-

nadsåret, att äfven förlora hörseln, och hans

sorg vid tanken derpå, gränsade till förtviflan.

Denna sinnenas död förekoms dock lyckligen. —
Hans sista' lefnads-afton var icke mycket olik

de andra. Samma vänner, som varit hans dag-

liga aftonsällskap, voro äfven nu församlade vid

hans dödsbädd. LEOPOLD^dog d. 9 No v. 1829,

kl. 1 1 eft. midnatten

*) Dagen förut, kl. 8 pä morgonen, sjuknade han med
tecken af bröstkramp och sådana plågor, att han
sjelf förutsåg sitt snara slut. Efter några läkemedels

användande, blef likväl tillståndet Jindradt, så att

man hoppades möjligheten af bättring. Men mid-
dagstiden förnyades plågorna, och fortforo oafbrutet

i 12 timmar, hvarunder han likväl bibehöll sansning

in i sista ögonblicket. Vid hans lik-öppning befanns

döds-orsaken vara hjertats bristning, (ruptura cordis).
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Leopold hade inga barn. Hans adeliga namn
utdog med honom, och dess vapen krossades

vid hans graf, af en vän från ungdomen, H.
Exc. Grefve Siuöldebrand, som i ett Tal fram-

ställde Leopolds förtjenster och uttryckte sakna-

dens känslor.

Utom de arbeten som redan af trycket äro

utgifne, och finnas i Leopolds Samlade Skrifter,

(3 delar, andra upplagan, i8i4— lö), förväntar

man sig få en fortsättning deraf, innefattande

hans efterlemnade P hilosophis k a Afhand-
lingar. Tragedien Oden är öfversatt på Tyska
af Muller, och Virginia, uppförd första gån-

gen i8o3, har upplefvat tvenne öfversättningar

på Fransyska, af h vilka den ena af ett vittert

Svenskt Fruntimmer.
Oden och Virginia finnas äfv^en öfversatte i

Chef-d'Oeuvres des TJwatres étrangerSj Vol. IV.

Utom de i det föregående omnämde Afhand-
lingar och Skaldestycken, h vilka icke fått ett

rum i Leopolds samlade Skri ft er, finnas åt-

skilliga särskilt tryckta , bland hvilka må anföras:

Kritiska anmärkningar vid Hjeltedik-
ten. Tåget öfver Bält, Upsala 1785.

Bref öfrer Acerbis Resa i Sverigej äro endast

utgifna på tyska.

Fr i gg a. Opera. Uppförd 1787. Stockh. 1787.
Svenska Vitter hetens Historia (ställd till

en utländsk författare), i Läsning i Blanda-^

de Ämnen^ 3:dje årgången, h vilken Tidskrift

förvarar flere afhandlingar af Leopold. Denna
vitterhets-historia är egentligen början till ett

utförligare arbete, hvars fortsättning saknas. Den
upplästes i Svenska Academiens sammankomst,
d. 20 Dec. 1796.
Flere Tal finnas intagna i Svenska Academiens

Handlingar, der Afh andlingen om Sven-
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ska Skr i f- sättet utgör första Delen af Sv.

Acad. Handlingar, från 1796.

Psalmen 4*^» i "J^ Psalm-Boken, är författad

af Leopold.

Sång vid Aftäck ningen af Carl d. Xllirs

Bildstod, uppläst i Svenska Academien, Hög-
tidsdagen 1^23, är det sista Skalde stycke af

den blinde Skalden, som han tillåtit tryckas.

En Minnes-penning, af i2:te storleken,

med Leopolds bröstbild på ena sidan och omskrift

:

på Leopolds 'j/o:de Födelsedag j, och Stjernbil-

den Lyran på den andra, med omskrift: Ij-

ser och väg-leder j öfverlemnades af några vän-

ner och vitterhets-idkare, d. 2 April 1826.

Leopold är begrafven i S:t Clarae kyrkogård,

bredvid sin förutgångna maka.

Vid hans högtidliga Begrafnings-act, hade
Kongl. Hof^Gapellet utbett sig få uppföra en Sorg-

musik i Kyrkan. Denna hyllning åt författaren

af Oden, Virginia, Talande Taflan och
Metromanien, var en frivillig gärd af de
aktningsvärda artisterna.

Sällskapet Polymnia, hvars Heders-led?i-

mot han var, har till hugkomst af Leopolds födel-

se-dag, gifvit en Minnes-fest åt den odödlige

Skalden, i Kongl, Familjens höga närvaro, d. 2

Apr. i83o. En Prolog på vers uttryckte den
enskilta känslan, jemte det allmännas saknad;
och med Scenens konstmedel, skönt anbragte,

gjordes åskådligt det förevigade minne, som sväf-

var öfver hans graf. Efteråt gafs Tragedien

Virginia af Sällskapets Ledamöter.
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SAMUEL ÖDMANN.
S. THEOL. DOCTOR OCH PROFESSOR, SEMINARII DIRECTOR

VID KONGL. UNIVERSITETET I UPSALA, LEDAMOT AF

KONGL. NORDSTJERNE-ORDEN. ,

Samuel Ödmann föddes i Wexiö den 2 5 Deceinh.

1750. Fadren var Consistorii-Notarien derslä-

des, sist Kyrkoherde i Hjelmseryd, Gabriel Öd-
mann

(»f 17^7)' Modren var Catharina Wiesel,

dotter af Prosten i Wieslanda Samuel Wiesel.

Vid ett års ålder upptogs Ödmann i denne sin

Moderfaders hus, och erhöll der sin uppfostran.

I en sednare tid, då Ödmann redan var 5o år

gammal, stod bilden af detta midt i i8:de år-

hundradet patriarchaliska hus ännu i lefvande

och ofördunlilad klarhet för hans hjerta. Den
idylliska teckning deraf, som Han då med ung-

domligt sinne och lätt hand gjorde, är det skö-

naste äreminne, ett Presthus någonsin erhållit.

Ödmann fick sin elementära undervisning vid

Wexiö Trivial-Skola och Gymnasium. Af det-

ta Läroverks inrättning, plägseder och lärarepei-

sonal har Han efteilemnat i handskrift en be-

skrifning, eller snarare en lefvande målning ef-

ter naturen, som i lätthet och lekande behag

täflar med den förut nämnda skildringen af Wle-
selska huset. År 1 768 den 3 September inskrefs

Ödmann till Student vid Universitetet i Upsala
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och i Smålands Nation, hvars Inspector då var

Linné och Curator Thunberg. Han disputerade

i^^o pro exercitio: de hiimaniori literatina prisca,

recentioris matre & magistra; samt undergick

1773 Philosophijfi Candidat Examen. Magister-

graden sökte han aldrig. Ar 1773 den 3 April

ordinerades han i Wexiö till Prest, på kallelse

att blifva Huspredikant hos General-Lieutnan-

ten, Frih. P. Pfeiff, och utnämdes d. 22 Maji

1776 till Skolmästare i Pilhamn på Ingarön,

som hör under Wermdö Pastorat. Denna Skol-

mästaresyssla var en enskilt stiftelse af Gene-
ral-Majoren, Frih. Sv. Cederström, hvilkens sö-

ner Ödmann hade undervisat.

Under den tid Ödmann, först såsom Huspre-
dikant, derefter såsom Skolmästare, vistades på
Wermdön, från 1773 till 1792, ådagalade han på
ett i alla hänseenden tillfredsställande sätt, att

han var ämnad till långt högre kall, än att un-

dervisa barn i innanläsning och Catechesen. Här,

genom begagnande dels af det Kongliga, dels af

Vetenskaps -Academiens Bibliothek, jemte flere

enskiltes, i synnerhet P. J. Bergh (nämde Aca-
derai numera tillhöriga) bokförråd i Stockholm,
samlade han sina vidsträckta kunskaper i Bibli-

ska Zoologien och Botaniken, hvilka vetenskaper

han lärt att älska och börjat idka redan såsom
Student i Upsala, under sm vidtfräjdade Lands-
mans, Linnés handledning. På detta sätt vann
han, i synnerhet genom utgifvandet af sina sam-^

lingar ur Naturkunnigheten till den hel. Skrifts

upplysnings ibland fosterlandets Lärda en namn-
kunnighet, som icke länge stannade inom foster-

landets gränsor. Under sina Bibliska forsknin-

gar fann Ödmann snart, att ännu mörker hvilade

icke blott öfver Bibiens Djur- och Växtkunskap,
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utan äfven Öfver de orter och folkslag, som der

omtalas. Detta gaf honom första anledningen och

väckelsen till studerande af den Bibliska Geo-
graphien och Ethnologien, hvilka kunskapsarter

genom hans trägna och djupa undersökningar

erhöllo ny tillväxt. Han genomläste alla kän-

da resebeskrifningar ända från 1 5oo:talet allt in-

till hans egen tid. Många af dessa meddelade
han allmänheten, dels i öfversättning, dels och

oftare i bearbetade sammandrag, under loppet

af mer än 20 år, från början af i'78o:talet till

i8o5. De sammandrag af resebeskrifningar , hvil-

ka han utgaf, voro att anse såsom sjelfständiga

afhandlingar, mindre derföre att de kostade ho-

nom mycket arbete, än derfÖre att han gjorde

dem lärorikare och ändamålsenligare, än sjelfva

originalerna. Frukter af dessa fortsatta forsk-

ningar voro ock dels strödda naturalhistoriska

uppsatser i Vetenskaps-Academiens i Stockholm
och Yetenskaps-Societetens i Upsala handlingar,

dels särskilt utgifna smärre arbeten, som voro

vigtiga för folkslags kännedom och Geographien,

såsom om "Arabernas seder och lefnadssätt," om
"Negrerna på Guinea kusten," Beskrifning "om
Karatschatka," Jemförelse emellan "Norra och

Södra Polarkretsen" m. m. Både Vetenskaps-

Academien i Stockholm och Vetenskaps-Societe-

ten i Upsala valde honom med utmärkt tillfreds-

ställelse till sin medlem; i begge dessa lärda

samfund var han vid sin död Senior. Musika-

liska Academien, Physiographiska Sällskapet i

Lund, Trondheimska, Skandinaviska och Hessen-

Homburgska samfunden antogo honom ock till

ledamot; i en sednare tid kallades han till med-
lem af Vitterhets- Historie- och Antiquitets-Aca-

demien. ^ Utom de förut nämda studier, hvil-
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ka Ödmann med ära och framgång idkade under

sitt vistande på Wermdö, sysselsatte han sig ock

derstädes mycket med theologiska, i synnerhet

exegetiska forskningar af de hel. Skrifterna. Der-

jemte predikade han icke sällan, samt utgaf Je-

rusalems predikningar och Sturms epistelpostil-

la i väl utarbetade öfversättningar. I Götheborg-

ska Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället vann
han 1788 priset. Hans tid var tillräcklig till

mycket, emedan han egde en ovanligt lätt arbets-

förmåga. Såsom boende i hulvudstadens grann-

skap bevistade han ofta Vetenskaps-Academiens
sammankomster, och färdades då merendels sjö-

ledes på en liten båt. Dessa utfärder upphörde,

när han, efter alt en längre tid hafva varit skär-

gårdsbo, mot slutet af i'y8o:talet besvärades af

en envis och elakartad frossa, som, ehuru ofta

botad, lika ofta återkom, hvarje gång han efter

veckors och månaders inneliggande sökte veder-

qvickelse i friska luften. Så nödgades han, att

allt mer och mer instänga sig i sin boning, och
blef derigenom i samma mån ömtåligare för ky-
lan och luften, till dess efter några år Ödmann
aldrig mer lemnade sitt rum, hvars värma små-
ningom förökades ända till 26 och 28 grader. I

denna belägenhet hemsöktes hans boställe af en
härjande eldsvåda. De bevis lian då erfor af

Upsala Stifts Presterskaps deltagande, har han
tacksamt erkänt i den tillegnan han ställde fram-
för 4'de flocken af sina samlingar i naturkun-
nigheten till den hel. Skrifts upplysning.

Ifrån Skolmästaresysslan på Wermdön be-

fordrades ÖDMANN den 18 Januari 1 790 till Kyr-
koherde i gamla Upsala och den 20 Mars sam-
ma å^r till Ordin. Theologiae Adjunct vid Upsala
Universitet, dit han i varmaste årstiden somma-
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ren 1792 lät flytta sig i en för detta behof in-

rättad däckad farkost. I Upsala mötte honom
hans mångårige vän och landsman, Thunberg,
som i en täckt vagn förde honom till gamla Up-
sala Prestgård, hvarifrån han sedermera till sta-

den inflyttade.

Denna vigtiga förändring i hans lefnad var

hufvudsakligen en följd af den särdeles upp-
märksamhet samtidens lärde inom- och utom-
lands och i synnerhet den berömda Michacles

i Göthingen fastade vid hans forskningar. Att

han blef ställd på sin rätta plats, såsom Uni-
versitetets lärare, det utverkade trenne, i fä-

derneslandets häfder utmärkta män, Ärke-Bi-

skopen Uno von Troil, Biskopen i Wexiö Olof
Wallquist och d. v. Cancellers-Sekreteraren, se-

dermera Statsekreteraren N. v. Rosenstein, som,

sjelfve uppsökte af Gustaf III:s kännareblick, ef-

ter hans exempel gingo i sin ordning att upp-
söka stora förtjenster, hvar helst de funnos,

och framdraga dem i ljuset för att fräjda och i

en vidsträcktare krets gagna det allmänna. Un-
der den förra delen af sin Academiska period,

från 1792— 1806, blef Ödmann 1792 Ledamot af

K. Bibel-Commissionen, i hvars arbete han verk-

samt deltog ända till sista året af sin lefnad,

1793 medlem i den, samma år inrättade, Eccle-

siastika Gomiten, hvars uppdrag var att utarbe-

ta förslag till förbättrad Psalmbok, Evangeliibok,

Handbok, Cateches och Theologiska läroböcker,

erhöll 1799 Theologiae Professors fullmakt, samt

blef 1800 utnämd och promoverad till Theolo-

giae Doctor. Under nämde tid fortsatte Öd-

mann sitt vederqvickelse- och älsklingsstudium,

Resebeskrifningar, af hvilka han äfven utgaf, dels

Öfversatta, dels och oftast i sammandrag bear-

betade, ett stort antal, men egnade dock, både
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logiskt-exegetiska undersökningar, i synnerhet i

Nya Testamentet. Öfver Johannis Evangelium,

Apostlagerningarne och alla Epistlarne höll han
i sitt rum offentliga och, så vidt utrymmet med-
gaf, talrikt besökta föreläsningar, hvilka ännu äro

i fräjdad åminnelse, icke blott för det klara, le-

diga framställningssättet, utan ock för deras lä-

rorika, på sann philologiskt-historisk grund bygg-

da innehåll. Rika frukter af dessa undersöknin-

gar nedlade ock Ödmann i särskilta arter, i GeO'
graphiskt Hand-Leccicon öfver Nja Testamen-
tet; i Försök öfver Uppenbarelseboken ^ men i

synnerhet uti sina Ströda försök öfver JSja Te^
stamentets hel. Skrifter^ (slutligen fyra Band
med tvenne häften i hvardera), hvilka både i

exegetiskt och honiiletiskt hänseende gjorde epok
i vår litteratur. Under denna period utgaf äf-

ven Ödmann Schroeks TJtk. till Christna Reli-

gionens historia i öfversättning, med vigtiga til-

lägg och förbättringar, samt sina Kyrkosånger^
visserligen de bästa, som till den tiden utkom-
mit; de emottogos ock med lika odeladt bifall,

som sedermera hans oratorier: Försonaren på
Golgatha och Försonaren pä Oljobergetj, för hvil-

ka han äfven sjelf, till en del, författade den af

kännare berömda Musiken, Såsom icke blott äl-

skare och vän af Tonkonsten, utan ock en skick-

lig idkare och djup kännare var Han länge vid

Academien Inspector Musices.

Med år 1806 börjar den sednare delen af

Ödmanns Academiska läraretid. Då, detta år, ett

Theologiskt Seminarium till bildande af prester

stiftades vid Upsala Universitet, utnämndes Öd-
mann till Theologiae Pastoralis Professor och Se-

minarii Director. Härigenom öppnades för ho-
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nom eii ny verksamhet, åt livilken han hufviid-

sakiigen egnade hela sin återstående lefnads om-
sorger och krafter. Såsom läro- och läseböcker

för Seminarium utgaf han straxt efter dess stif-

telse ett Compendiiim i Homiletiken, under titel:

Anvisning till ett Chri^teligt predikosätt , deref-

ter en årgång af Predikoutkast öfver Söndags
Evangelierna, slutligen anvisning att christligen

inrätta skriftetal. Genom dessa arbeten och ge-

nom de i hans strödda försök öfver Nja Testa-

mentet förut införda exegetiskt-homiletiska af-

handlingar öfver en del af de Evangeliska peri-

koperna, ådagalade han sin fullkomliga och öf-

verträfFande skicklighet till den lärarebefattnings

han sig åtagit, och h vilken han, fastän innesluten

i sitt rum, bestridde med nytta, i öfverensstäm-

melse med den synpunkt, hvarifrån han betrak-

tade bestämmelsen af ett Seminarium, och enligt

hvilken han ock, i samråd med Ärke-Biskop
Lindblom, uppgaf planen för denna inrättning. Oak-
tadt trägenheten af Seminarii Directors sysslan,

afstannade dock ej Ödmanns litterära verksamhet

såsom författare. Han utgaf år i8f4> Matthaei

Evangelium i öfversättning med anmärkningar^

och tog en hufvudsaklig del i den tolkning af

hela Nya Testamentet, hvilken af Bibel-Commis-
sionen utgafs 181 6. Med icke mindi-e lifligt del-

tagande omfattade han ock Bibel-Commissionens
fortsatta arbete, hvartill han lemnade, äfven un-
der sina sista lefnadsår, vigtiga bidrag. Flera

lätt igenkänneliga recensioner och afhandlingar

af hans hand finnas införda i Svensk Litteratur-

tidning, Allmänna Journalen och Ecclesiastik

Tidskrift.

Under denna mångsidiga litterära verksamhet

bibehöll Ödmann till sin höga ålder ungdomens
hela
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någon gång af fel på hörseln, som dock hade en

snar öfvergång. Hans heisa var således i all-

inänhet ostörd, i synnerhet när man betänker

hans nära ^o'År\^'d sängkaminarlif. Blott under

de sednaste månaderna af hans lifstid aftogo små-
ningom krafterna, och han såg sig nödsakad att

begära tjenstledighet.

Utom de befordringar Ödmann erhöll, och

som voro mest märkvärdiga i det afseendet, att

utaf honom icke fordrades de dervid vanliga vil-

koren af vissa examina och disputationsprof, åt-

njöt han ock flera offentliga utmärkelser. På
Carlsdagen 1 8 1 1 utnämndes Ödmann i Nåder till

Ledamot af Ii. Nordstjerne-Orden. Han var län-

ge Inspector för Fjerdhundra, Gestrike- och Hel-

singe-Nationer. Den II October 1828 valdes

iian till Inspetor för Småländska Nationen, ef-

ter sin aflidne vän Thunberg.

Ödmann ingick år 1776 äktenskap med Mam-
sell Elisabeth Myrin, dotter af Slotts-Cantzli-Se-

creteraren Svante Myrin. Med henne hade han
tvenne barn, af hvilka det ena dog i spädaste

barndomen, det andra, en döfstum dotter, Enka
efter Slotts-Predikanten i Upsala och v. Pastorn

Mag. A. LövÉN, honom öfverlefver, jemte sin son
Anton Ödmann Löven, 16 år gammal.

Den 2 October 1829 afled Doctor Samuel
Ödmann, i sitt 8o:de år och begrofs högtidligen i

Upsala Domkyrka den ii:te i samma månad,
som var dagen näst före hans store mästares och
lärares Linnés minnesfest. Hans lärjunge och
medhjelpare i det Acaderniska lärarekallet Pro-

fessor C. G. Rogberg tolkade dervid. kyrkans,

vetenskapernas och samhällets förbindelser till

denna bortgångne utmärkta man, i ett Tal, som
ä; Fet. Acad. JJand, 1839, St, I. 1

8
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redan af trycket utkommit, och hvarutur denna
minnesteckning till större delen är sammandra-
gen. Hans jordiska qvarlefvor fördes sedan till

gamla Upsala Kyi kogård, der en sten, med en-

kel inskrift, utvisar hans lugna hvilorum.

Doctor Ödmanns utgifne arbeten:

1. Arabernas seder och lefnadssätt. Ups. i ^83. i 2:0.

2. Om Negrarne på Guineakusten. Ups. 1784. 12:0.

3. Jemförelse emellan Norra och Södra Polkret-

sen. Ups. 1786. 8:0.

4. Beskrifning om Kamtschatka. Ups. 1787. 12:0.

5. Strödda samlingar i naturkunnigheten till den
Heliga Skrifts upplysning. 1— VI. Flock. Ups.

1785— 1794.8:0. Detta berömda arbete är på
Tjska språket öfversatt med. titel: Sam, Oed-

" MANNS vermischte Sammlungen a. d. Naturk.

zu Erklärung d. heil. Schrift. ubers. von K.
G. Gröning. i—VI Heft. Rost u. Leipz. 1

786—
1795. 8:0— Af i:sta flocken utkom 2:dra upp-
lagan 1788 och den 3:dje 1795. Af 2:dra

flocken utgafs äfveuledes en ny upplaga 1799.
Granskad af Michaclis, / neue oriental, und
exeget. BibliotJiek.

6. Försök till Kyrkosånger. Ups. 1798. 8:0. —
2:dra uppl. ib. 1806.

7. Geographiskt Hand-Lexicon öfver Nya Testa-

mentets skrifter. Ups. 1799. 8:0. — 2:dra uppl.

ib. 1812.

8. Strödda försök öfver Nya Testamentets skrif-

ter I, II. Band. Linköp 1799, 1800. 8:0 »— III

Band. Westerås 18 j r. — IV. Band. Streng-

näs 1822. — Af I~III. Band- utkom .2:dra

upplagan Strcngnäs i8o5— 18 17.

9. Litanien i vers. Galmar 1802. 8:0.
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10. Försök öfver Johannis uppenbarelse. Ups.

i8o3. 8:0 — 2:dra uppl. tillökt. Stockholm
i8o5.

11. Anvisning till ett Christligt Predikosätt, ut-

gifven för Seminarium i Upsala. Ups. 1807.

8:0 2:dra uppl. Stockh. 181 2.

12. Prediko-Utkast, utgifne för Seminarium i

Upsala. Westerås 1808. 8:0 — 2:dra uppl.

Stockh. 1 81 2.

1 3. Försonaren på Golgatha. Oratorium. Ups.

1 809. 8:0.

14. Försonaren på Oljoberget. Oratorium. Ups.

18 1 o. 8:0 — 2:dra uppl. ib. 1820.

1 5. Anvisning att Christligen inrätta skriftetal.

utgifven för Seminarium i Upsala. Ups. 1822.

8:0 —- 2:dra uppl. Stockh. 1828.

16. Matthei Evangelium. Öfversättning med Phi-

lolog. Anmärkn. Stockh. 1814. 8:0.

17. Svårigheter som möta vid Seminarii Homile-

tiska undervisning, om Nya Evangeliiboken

oförändrad antages. Stockh. 1828. 8:0.

Öfversättningar

:

1. J. F. Jerusalems Predikningar. I, II. Del. Ups.

1784, 85. 8:0.

2. C. C, Sturms Predikningar öfver Söndags-
Epistlarne. Ups. 1786. 4-o«

3. J. M. ScHROECKS utkast till Christna Religionens

och Församlingens Historia. Öfversatt med an-

märkningar och fortsättn. till 1791 års slut.

Ups. 1792, 8:0.

Resebeskrifningar i sammandrag öfversatte j, in

Octavo:
T. SoNNERAT, Rcsa till Nya Guinea. Ups. 1786.
2. G. NiEBUHR, — Arabien. Stockh, 1787.
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3. De Pages, >—
• Öde Arabien. Ups. 1788.

4. L. Wafer, ^ America. Ups. 1788.

5. Gr. D'AuNOYE, — Spanien. Ups. 1789.
6. J. Mariti, — Syrien och Palestina. Stockli.

1790.

7. C. B. Wadström, Slafhandeln på Guinea. ]Norr-

köping 1 79 1.

8. M. A. Benioroskt, Lefverne och Resor. Stockh.

9. BRyDONE & YON BoRCH Sicilicn och Maltha.

Stockh. 1 79 1.

10. A. FoRTis, — Morlackerne. Götheb. 1792.
11. PoiRET, — Numidien. Stockh. 1792.
1 2. NoRRis. Negerkusten och Dahomei. Götheb.

1792.
1 3. W. Bligh,— Södra Verldshafvet. Usp. 1792.

14. J« White, — Nya Holland. Ups. 1793.
1 5. Lessep, — Kamtschatka och Siberien. Ups.

1793.
16. J Towsend, '—

. Spanien. Stockh. 1794»

17. Ferriere Sauveboeuf,— Turkiet. Stockh. 1794»
18. Engelska Skeppets Groswenors strandning på

Africas östra kust. Ups. 1794*

19. F. Munter, •— Neapel. Ups.

20. J. Bruce, — Abyssinien. Del. I—II. Stockh.

1795.
21. W. Lempriere, — Marocco. Stockh. 1795.
22. Le Yaillant, — Södra Africa. Å.bo 179^.
23. — -—. Sednare Resa. Del. I, II. St. i798é

24. Baretti, — Portugall. Stockh. 1796.
25. Macartneys Beskickning till Ghina. Stockh.

1796.
26. Gr. L. Stolberg, — Italien och NeapeL

Stockh. 1796.

27. J. Meare,— Ostindien och America. Stockh.

'797-



28. (Anon.) Resa genom Polen. Stockh. 1797.

29. HuNTER — Nya södra Wallis. Stockh. 1797.
30. Hearne, <— Norra America. Stockh. 1798.
3 1. TopHÄM, — Skottland. Stockh. 1798.

32. La Peyrouse, — Resa kring jorden. Stockh.

1799-
33. MuNGO Park, •—

• inre Africa. Stockh. 1800.

34» Stedman, Surinam. Stockh. 1800.

35. (Häger) — Warschau, Secilien. Ups. 1800.

36. SoNNiNi, — Egypten. Stockh. 1801.

37. Brissons Skeppsbrott. Stockh. 1801.

38. D. Campbell & F. Paulino da S. Bartholo-
MEO, — Indien. Stockh. 1801.

39. F. LiNK, — Franki^ike, Spanien, Stockh.

1802.

40. Brown & FoLLiEs, ^ Öknen Sahara. Stockh.

1802.

41. Latocnaye, — Irland. Stockh. i8o3.

42. Symes, — Ava. Stockh. i8o5.

Kongl. IVetenskaps-Academiens Handlingar:

Flera Rön och afhandlingar. Dessutom: Inträ-

destal om Djurrikets slägtskaper. Stockholm

.
1785.

Åminnelsetal öfver Pehr Högström; Ol, O. Cel-

sius; Clas Bjerkander; Pehr Osbeck.

Register till B. Bergii Tal om Läckerheter. St.

1787.

Nova acta Reg. Societatis Scientiar. Upsaliensis:

1. Falco albicilla, svet. Hafsörn, (Tom. IV. an.

'784.)
. . . ,

2. Specimen Ornithologiae WermdÖensis, ex ob-

servationibus propriis (Tom. V. an. 1792.)
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3. De Gancro pulice Linn. Svet. Grundmärglaj
et noxa, quam retibus piscatoium infeit, Ex-
perimeiita. (Tom. VI. an. 1799-)

KongL VitterhetS" Historie- och Antiquitets-

Academiens Handlingar:

Inträdestal, (Tom. XIII. år i83o.)

Minne af Canzli-Rådet. And. Schönberg. (ibid.)



B i o g r a p h i

öfver

CARL ZETTERSTRÖM,
PROFESSOR, MED. DOCTOR, RIDDARE AF RONGL. NORDST. ORDEN.

Han föddes uti Nedei by i Rödöiis Socken i Jemt-

land, den i6 Maj i-yö'^. Fadren var, Ryttaren

Nils SätterstPcÖm och modren Karin Carlsdotter.

Det största Lokförråd, som pa den tiden fanns i

Jemtland, var samladt på Prostinnan Tidemans

eiikesäte Nederby, af hennes framlidne man ; och

de tillgängliga böckerna, som i början tjenade den

lärgirige gossen till leksaker, fingo snart för ho-

nom en annan betydelse genom hans mors led-

ning, som från barndomen vistats i detta hus

och der erhållit en bildad uppfostran, och genom
den upplyste och kunnige Örgnisten Tidemans

uppmuntrande anmaningar, hvilka äfven både gil-

lades och understöddes af hans fader,— en inom
sin klass för ordentlighet och nyttig verksamhet

utmärkt person. Men, ehuru ynglingen hade sitt

största nöje i läsning, och sjelf var öfvertygad

om sin kallelse till fortkomst genom studier, med-
gåfvo föräldiarnes tillgångar, icke förr än 1779
att låta honom bevista Frösö Trivial-skola, hvari-

från han 1786 fly4:tades till Gymnasium i Her-
nösand och blef 1789 student vid Universitetet

i Upsala, der han snart valde Läkarevetenska-

pen. S. å. erhöll han en condition; bevistade

Academien med disciplarne, större delen af vin-
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ti ariie aren 1790 och 1791,0011 afgjoi de sistnäm-

de år den filosopliiska examen för medicinska gra-

den. Kort derefler anförtrodde honom Assessor

Henejk Gahn i Slockhohii att hanleda sina söner,

der han med förmån begagnade denna upplyste

och hnmana läkares uppbyggliga umgänge och

yalda boksamling, samt flitigt bevistade de ana-

tomiska disectionerna och föreläsningarna i ve-

tenskapen till 1794 om hösten, då han började

att med disciplarne bevista universitetet i Upsa-
la och disputerade pro exercitio, under Professor

Thunbergs praesidium, Museum natural. Acad. Up-
sal. P. XVIII, med iheser. 1795 afgjorde han
den theoretiska, 1797, den praktiska examen, för-

svarade s. å., under Prof, Acrels praesidium, sin

af honom sjelf författade gradual-disputation , de
Heemonhoea , och promoverades till Medicine

Doctor.

1802 befordrades han till Medicine Adjunkt.

Detta och följande året var han medhjelpare åt

Intendenten vid Sätra helso-brunn. i8o4 erhöll

han andra rummet på förslaget till den efter Pro-

fessor MuRRAY lediga Anatomiska professionen.

Förordnades samma år att i Medicine Professorns

ställe bestrida de allmänna föreläsningarna, hvil-

ket sedan vid flera tillfällen intiäffade, och un-

der åren 1 8 1 2— 1 8 1 5 förestod han a Ila Profes-

sionen tillhörande göromäl, tillika med vården af

Academiens Nosocomium; höll dessritom som Med.

Adjuidit, föreläsningar i Fält-medicinen och för

niedico-theologiska stipendiater. 181 3 tillades

honom Professors namn, heder och värdighet. S,

ä. antogs han till heders-ledamot af Kongl. Sund-

hets-Collegium och till ledamot af Svenska läka-

re-sällskapet. 1 816 blef han ledamot af Upsala

läns Hushållnings-sällskap; 1819, heders-ledamot
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af Wetteraiiische Gesellscliaft fiir die Naturkun-

cle i Haiiau, samt ledamot af Physiograpliiska

sällskapet i Lund; 1820 heders-ledamot af Jemt-

lands Hushållnings-sällskap. S. å. erhöll han full-

makt att vara Med. Theoret. et Pract. Professor

vid Universitetet i Upsala, 1821 kallades han
till ledamot af Vetenskaps-societeten derstädes.

1822 var han promotor uti Medicinska Faculte-

ten. 1824 utnämdes han till Riddare af Kongl.

Nordstjerne-Orden.

Efter hand, och till dess han som ordinarie

Professor fick tillträda den professionen åtföljan-

de lönen, hade Professor Zetterström, genom be-

undransvärd sparsamhet och omtanka m_ed knap-

pa tillgångar, förskaffat sig en ansenlig Loksam-
ling, som redan 1822 utgjorde öfver 6,000 volu-

mer, innehållande de förnämsta arbeten uti den
theoretiska och praktiska läkare-konsten, skol-böc-

ker, auctores classici, de fullständigaste grekiska

och latinska lexica, samt framför allt hvad som
angår Svenska Historien och Svenska Yitterheten.

Sin boksamling som vid hans död var förökad

till 1 0,000 volumer, jemte annan vid hans från-

fälle befintlig egendom, testamenterade han re-

dan 1 81 6 till FrösÖ trivial-skola i Jemtland, för

att derigenom göra början till ett bibliothek för

upplysnings och kunskapers spridande inom hans
födelseort; med vilkor, att en byggnad af sten,

passande för detta ändamål, borde dessförinnan

vara nära skolan uppförd; hvilket testamente vun-
nit Kongl. Maj:ts nådiga stadfästelse. Äfven för-

ordnade han, att Upsala Universitets bibliothek

skulle efter hans död få emotta ga, dels hans sto-

ra samling, i flera band, af Svenska folksångar

ifrån de äldsta tider, dels ock alla sådana medi-
cinska, utrikes utgifna böcker, hvilka Universite-
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tets Bibliothek icke äger ; med undantag af Hu-
felands och Horns Journaler, livilka böra åtfölja

de till Frösö Skola gifna böcker.

Professor Zetterström, född med en svag

Gonstitution, hvilken genom hans alltifrån de yng-
re åren fortsatta arbetssamhet och stillasittande

icke kunde förbättras, ådrog sig våren 1799 en

svår förkylning under en resa uti regnigt väder,

hvarefter hans helsa så försämrades, att den se-

dermera aldrig rätt återställdes. Sommaren 1829
insjuknade han af en inflammation i hjertsäcken,

som han väl öfvervann, men ådrog sig under
de kalla dagarna i September en gastrisk feber,

som uttömde hans förut svaga krafter. Han dog

den 9 Nov. 1829. En sjukdom uti urinblåsan,

som hade dess hopdragning och minskning i rym-
den till följd, förklarar h vårföre Professor Zet-

terström sällan utomhus deltog uti sällskapslef-

naden och endast på korta mellanstunder lemna-

de sina rum, för att besöka några sjuka inom Sta-

den, utom hvilken han nästan aldrig vågade sig

åkande. Ifrån 181 5 var Professor Zetterström

Ledamot af denna Kongl. Academi. Hans barn-

doms-år erbjuda ett utmärkt exempel, huru flit

och naturlig fallenhet kunna öfvei vinna alla hin-

der af mindre gynnande omständigheter, för ut-

vecklingen och odlingen, enär anlagen dertill er-

hålla väckelse och ledning; och hans sednare lef-

iiadsår äro icke mindre lärorika för de kunska-

per han genom sin arbetssamhet förvärfvat, och

för det nyttiga bruk han deraf gjorde, som ve-

tenskapsman, som lärare, som menniskovän och

nitisk och sann befordrare af det humana.

Professor Zetterströms Skrifter äro:

Erfarenhetsbevis för den väckta frågan, om
presteina iifven böia vara kunniga uti läkare-kon-
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sten, jemte erinran om en ny vigtig förbättring

i värt skolverk (in förd t i Bihang till Journalen

för Litt. och Th. N:o 8, 9, 10 d. 6 Oct. 181 o).

Dictamen till Theologiska och Medicinska

Faculteten i Upsala d. 19 Nov. 181 2, angående

undervisningen för medico-theologiska stipendia-

terna (infördt uti Handlingar angående medicin-

ska kunskapens inhämtande af Llifvande prester,

Stockholm i8i6).

Åminnelse-Tal öfver Assessoren Hinrik Gahn,

uppläst uti Kongl. Vetenskaps-Academien den 1

1

Nov. 1820.

Om en växt i hjernan (Enkephaloncus), med
Hydrops ventriculorura Cerebri; infördt i Sven-

ska Läkare-Sällskapets Handl. 2 B., 3 H., s. 17 5.

Disputationer utgifna under dess praesidium:

I, 2. Dissert. Artem pro mortuis habitos suscitan-

di medicinam non facientibus exhibit, P. I. Resp.

G. LuNELL, 1802; P. IL Rsp. E. Edholm — 3:o,

4*0, 5:o, 6:0, Notationes chirurgicae ; P. 1. Rsp.

O. DiLLNER, 1804. P. IL Rsp. J. LeUREN —

-

P. III. Rsp. A. C. At M — P. IV. Rsp. M. Lind-

ström — 7:0 Initia Historiae Vaccinationis in Sve-

cia; P. I, Rsp. A. F. Flodman, i 8 16 — P. II,

Rsp. A. E. Harlin — P. Ill, Rsp. N. L. Rham-
STRÖM, 1 81 7 — P. IV, Rsp. S. F. SäVE - P.

v. Rsp. G. J. Genberg — P. VI, Rsp. E. Eng-
lund P. VII. Rsp. C. P. U. NORDSTEDT P.

VIIL Rsp. C. N. Danielsson, 1818— P. IX. Rsp.

C. Chydenius '— P. X. Rsp. H. Löfstedt — P.

XI, Rsp. J. Häggmark — P. XII, Rsp. F. A.

Djurberg, i 8 19 — P. XIII, Rsp. O. H^ggström
- P. XIV, Rsp. A. OcKLiND — P. XV, Rsp.

G. M. Berg — R. XVI, Rsp. N. J. Lidstén —
P. XVII, Rsp. J. C. HoLST — P. XVIII, Rsp.

P. Carlsson — P. XIX, Rsp. E. Staaf— i 82 i
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P. XX, Rsp. E. G. Engborg — 2^:0 Dissertatio

de methodo per dietam paicam cuiandi Rsp. D.
Malmberg, 1822. — 28:0 Diss. pathologica de ra-

tione typici moi borum decursus. Rsp. N. L. Rham-
STRÖM — 29:0 De crusta lactea P. I. Rsp. J.

Ekenstedt— 3o:o Ex doctriiia Vaccinationis frag-

menta qvaedam. Rsp. J. E. Åkerman— 3 1:0 Qvae-

dam Syphilitidis curandas metliodi violentiores.

Rsp. E. G. Engberg — 82 :o De crusta lactea, P.

II, Rsp. P. Schierman — 33:o, 34*o Expositiones

Psycopathologice, P. I, Rsp. C. G. H. Ronander
— P. II, Rsp. J. Hedenborg — 35:o De cliara-

ctere dyiiamico et cura pleuroperipnevmoniae.

Rsp. S. Svederus •— 36:o De Notione Syphiliti-

dis determinanda. Rsp. S. G. Zimmert — 3']iQ

Fragmenta qvaedam de Sypliilitide curando. Rsp.

E. F. ScHouG •— 38:o Peritonitidis clironicce ca-

.sus. Rsp. J. J. Engholm, 1826 — 39:0 ^0:0 De
ordine rerum in arte medica addiscendarum , P.

I, Rsp. E. Staaf — P. IL Rsp. J. J. Smitt —'

4 1:0, 42:0, 43:0, 44-*^ officiis medici commen-
tatioiies P. I. Rsp. J. C. Kull, 1827 — P. II.

Rsp. S. M. Florman — P. III. Rsp. N. G. Ör-
bom '—

. P. IV. Rsp. L. Lindgren —. 4^:0 Ad lii-

storiam variolor in Svecia additamenta. Rsp. C,

M. Åkerblom — 4^:o Kort öfversigt af de för-

nämsta medicinska teorier från Paracelsus, till n.

v. tid, Rsp. A. T. WisTRAND, 1829 — 47-0 Af-

handling om Acupuncturen. Rsp» G. Landgren,
'— 4^*^ Afhandling om kina-salternas therapeu-

tiska bruk. Rsp. L. Lindgren.

Program till Medicine Doctors - promotion

18^2.



B i o g r a p h i

öfver

Grefve BALTZAR BOGISL. von PLÅTEN,
RIKSTÅTHALLARE I NORRIGE, F. D. STATSRÅD, CHEF FÖR STOR-

AMIRALS-EMBETETS 3:DJE AFDELNING, VICE AMIRAL, RID-

DARE OCH COMMENDEUR AF RONGL. MAJTS ORDEN.
^

B. B. VON Plåten föddes på godset Dornhoeft

på Riigen d. 29 Maj 1^66, Fadi en var den genom
militäriska förtjenster utmärkte En af Rikets Her-

rar, Fält-Marskalken, General-Gouveneuren öfver

Pomern, Ridd. och Commend. af Kongl. Maj:ts

Orden, Friherre Philip Julius v. Plåten, och

Modren dess fru Regina Juliana von Ysedom.

Föräldrarne flyttade under hans ännu späda

ålder till Skåne, hvarest han i deras hus uppfostra-

des till 1779, då han intogs i dåvarande Cadett-Sko-

laii i Carlskrona, der ett stort antal vidtfrejdade

Svenska sjömän grundlagt sin bildning för detta

yrke. 1780 utnämdes han till Fänrik vid Kongl.

Örlogs-Flottan och bivistade, ifrån första Cadett-

året, årligen öfnings-expeditioner och profseglin-

gar med Örlogs-skepp, till dess han 1782 börja-

de en treårig coopvardie- sjöfart, som Under-
och Öfverstyrman på Svenska handels-skepp i de
Europeiska hafven, samt till Goda Hopps-udden,
Isle de France, Isle de Bourbon, m. fl. orter och
till Westindien. På denna segling, från i5
till 18 års ålder, under hvilken hela Skeppets

och besättningens välfärd ofta berodde af hans
vaksamhet, utveklades och stadgades hos deii un-
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ga VON Plåten, den ihärdiga uppmärksamhet och

drift, som sedan följde honom mider hela lefna-

den och utgjorde grund-drag i hans lynne och i

alla hans åtgärder. Sjelf ansåg han alltid den
mödosamma och sällan angenäma coopvardie-far-

ten för en högst nyttig och nästan oumbärlig in-

öfning till verkligt sjömanskap. 1786 åtföljde han,

på Fregatten Diana, en expedition till Marocco
och Medelhafvet, hvarunder han, lika med flere

sedermera utmärkte Svenska Sjö-Offiserare , af en

ganska skicklig, tapper och erfaren, men tilJika

ytterligt sträng Chef, då varande Öfversten, sedan

Contre-Amiralen af Ghristiernin, vandes vid den
högsta grad af noggranhet i tjeostens äfven min-
sta detaljer.

I början af Kriget 1788 bivistade han slaget

vid Högland d. j 7. Juli på Linieskeppet Prins Gu-
staf, blef blesserad, och, vid skeppets eröfring af fi-

enden, fången samt förd till Wolodimir, Twer och

Nisch-Novogorod, på hvilka orter han måste till-

bringa mer än tvenne år, skild från anhöriga,

vänner och fädernesland, och hvad kanhända för

en yngling af mod och sann hederskänsla var mest
påkostande, stängd från alla tillfällen att gagna,

och att uti farans stund i fosterlandets tjenst få åda-

galägga den duglighet han under flera års pröfnin-

gar och ansträngning förvärfvat. Det missöde, att

under tiden höra alla sina jemnåriga Kamrater stiga

i tjenstegrader, blef för honom afhulpet af Konung
Gustaf III, som, underrättad om v. Plåtens vits-

ordade utmärkta duglighet, genom antedaterade

fullmakter, som återgåfvo honom hans förra tour,

befordrade honom till Lieutenants och Capitaines

graderna, dem han som Krigsfånge icke kunnat
erhålla. 1791 deltog han i en Ambassade-expe-
dition till Marocco, under hvilken han vid flera
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tillfäHeii ådagalagde sin rådighety sina kunskaper

och sin håg för tjensten. 1792 förde han Örlogs-

fregatten Bellona från Götheborg till Stockholm,

under hvilken segling han, efter en med allvar

och framgång utförd tvist med vakt-skeppet vid

Helsingör, utnämdes till Major och Öfver-Adju-

tant. 1793 och 1794 commenderade han fre-

gatten Euridice, under en con voj - expedition

till Medelhafvet, vid hvars slut han förenades med
Svenska och Danska flottorna på Köpenhamns
redd, och blef efter hemkomsten Equipage-Mästare

i Carlskrona, samt följande året 1796 General Adju-

tant af Flygeln och Öfverste Liutenant vid Ör-

logs Flottan. 1796 commenderade han Linie-

Skeppet Prins Fredrik Adolf, under kryssning

i Nordsjön. 1797 begärde och erhöll han afsked,

hvarvid han hedrades med Öfverste namn, heder

och värdighet.

Samma år köpte han en vacker egendom.
Frugården, på WestgÖtha näset. Här sysselsatte

han sig med Landthushållning och visade äfven

dervid sin inneboende drift och verksamhet, ge-

nom egendomens betydliga förbättrande, ett med
förstånd anlagdt och efter local och jordmån af-

passadt circulations-bruk , samt en planmässig

skogsplantering , som redan haft framgång och kail

tjena till mönster.

Läget af denna egendom var för honom ett

ibland de så ofta obemärkta medel, afhvilka stör-

re delen af menniskans öden och utvecklingen

af hennes egenskaper föranledas och befrämjas.

Den är belägen i granskapet af Trollhättan, v. Plå-
ten invaldes af bolaget till Directeur. Hans upp-
märksamhet riktades åt hafvens förening. Genom
en lycklig tillfällighet fann han hos framl. Direc-

teuren Elias Schweder, som hade tjenstgjort un-
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der den namnkunnige Öfver-Diiecteuren Thun-
BERG, en af denne djuptänkande man uppgjord

plan för sammanbindandet af Wenern med Wet-
tern, och af Wettern med Östersjön vid Söderkö-

ping och Slätbaken. Enligt densamma började

han redan år 1800 undersökningar om möjlighe-

ten att den verkställa. Som bevis pä hans all-

var och oförtrutenhet må anföras, att han näm-
de år på sommaren förde sin egen båt öfver

Wenern ned i Tida åen, samt derifrån genom
IrnsjÖn, Wiken och Bottensjön i Wettern, hvar-

under den måste pä flera ställen dragas öfver land,

dels af oxar, dels med handkraft. Ifrån denna
stund kunde han aldrig lemna denna för lättan-

de af Sveriges inre rörelse vigtiga ide. Med upp-

offring af tid och betydliga kostnader fortsatte

han undersökningarne på egen hand, till dess han
1808 fick dertill nådigt uppdrag. Under tiden

hade han i sitt hus till biträde fyra unga, skick-

liga män, af hvilka då varande Fänriken nu Öf-

verste Lieutenanten och Riddaren af Kongl. Svärds-

Orden Herr C. Warberg allt sedan varit nästan

oskiljaktig från hans person och outtröttligen ar-

betat för ändamålet.

Här är icke stället att bedömma värdet af

detta omtvistade storverk, Götha-Canal, hvilket,

påtänkt redan i Sturarnas och Gustaf I:s tid, be-

arbetadt under flera Konungar af Wasa-ätten, ånyo
beslutadt af 1773 års Ständer, af v. Plåten sat-

tes i gång;— icke heller att utreda förhållandet

med de betydliga missräkningar i kostnads-för-

slaget, dem erfarenheten upptäckt, missnöjet, ovil-

jan och kanhända oädla motiver förstorat. Bil-

ligtvis borde man vänta, att ingen skulle fälla

dom öfver v. Plåtens förtjenster eller fel härutin-

nan, utan att läsa och pröfva hvad han uppgif-
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vit såsom säkert, eller såsom problematiskt i sina

härom af trycket utgifna Skrifter: u4fhandling om
Canaler genom Sverige. Örebro 1806. Berät^
telse samt kostnads- och ersättnings-förslag j,

rörande den föreslagna Götha canalen , Stock-

holm i8o9> ocli Försök till utredning utaf den
Arhets^method vid Götha canal hlifvit brukad
Linköping 1822. Visst är, att han lefde för

en ide, åt hvilken han uppoffrade sin tid, hel-

sa, förmögenhet, nöjen;— att han derunder ådaga-

lade ett mod, en ansträngning af kropps och själs

krafter, som förvånade ett vekligt tidehvarf och

väckte äfven motståndares beundran. Han hann
icke fullborda sitt verk. Han fick ej utropa med
den Romerska skalden, hvad han aldrig utan

synbar rörelse hörde anföras:

Jamque opus eregi &c.
Innan det stora arbetet företogs, hade v. Pla-

TENj vid Regements-förändringen 1809 om våren,

varit nyttjad i vigtiga beskickningar, till Amiralen

SiR Sam. Hood, som commenderade Engelska

flottan utanför Götheborg, samt till då varande

Prins Christian August i Christiania; och om som-
maren till Engelska Amiralen Saumarez vid Nar-

gö, nära Re val. Vid början af Riksdagen var

han Ledamot af Constitutions Utskottet och del-

tog 1 uppgörandet af Rikets första grundlag. Re-

geringsformen, till dess han d. 9. Juni utnäm-
des till Stats-Råd. 1810 d. 3o Maj blefhan Ord-
förande i Götha Canal -Direction samt Contre-

Amiral. Då han år 181 2 ansåg sig böra till Stats-

Rådets protocoU reservera sig emot en nådig pro-

position till Rikets Ständer om landt-tullarnas

åter upprättande, begärde han afsked ur Konun-
gens Stats-Råd;— ett steg han redan förut hade
påtänkt, emedan han fann det motbjudande att

K, v. Acad. Handl 7829, St. L '9
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på en gang uppb^ira lön af Staten för ett högt

embete, och arfvode af ett bolag för en vigtig

befattning, dem han tyckte sig icke kunna sam-

fält med nog drift och uppmärksamhet förvalta. ^

Friherre v. Platfn blef dock, äfven efter

denna tiden, ofta använd vid Statens befattnin-

gar. 1 812 förordnades han till General-Intendent

vid Arméen, som sammandrogs mot Norrige. 1 8 1 4>

då han i enskilta angelägenheter hade rest till

Pomern, kallades han af Sverige^ då varande
Kron-Prins till Holstein, och förordnades till Ge-
neral- Gouverneur Öfver Holstein, Schlesvig och

Jutland, ett uppdrag, som vid den snart inträf-

fade freden i Kiel förbyttes till omsorgen vid

providerings ärenderna för Norrige, och en tid der-

efter uti en beskickning till Prins Christian Fre-
drik i Christiania, för att bereda dess afsägelse

af Norriges Regering och Svenska Commissariers

emottagande vid Norrska Storthinget. Såsom en
af dessa deltog han i uppgörandet af Riks-före-

nings-akten emellan Sverige och Norrige d. 20.

October i8i4? hvarefter han d. »7. Jan. 181 5 i

grefligt stånd upphöjdes.

I åtskilliga andra vigtiga värf har Grefve v.

Plåten deltagit. Han var den första, som vid

Riksdagen 1809 i sjelfva Constitutions- Utskottet

Väckte fråga om den för Sveriges försvar och sjelf-

ständighet, efter förlusten af Finland, så ound-
vikliga beväringsskyldigheten ; men blef häruti

icke understödd. Om icke vid samma Riksdag

varieringen blifvit afskaffad, och anledning der-

3genom åt Kongl. Maj:t lemnad att återkomma
med ett visserligen mera lämpligt och mindre
motbjudande förslag i detta ämne, så hade Sve-

rige länge sett sig blottadt på nödiga försvarare.

I anstalterna till förbättrad salpeter-tillverkning
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i Riket deltog han med sin vanliga omtanka; li-

kaså i väganläggningen genom Wermland, Dalar-

na, Helsingland, Härjedalen och Jenitland till

Norrige, hvaraf han i8i 3 hesigtigade den del som
i Wermland och Dalarna om sommaren (hlifvit

utförd. Då Hjelmare skiss-verk måste ombyggas,
verkställde Grefve v. Plåten undersökningarna

och uppgjorde den nya planen dertill. Han var

äfven Ledamot uti den krigs- och försvars -co-

mite som 1810 arbetade under H. K. H. Kron-
Prinsen Carl Augusts ordförande. Han uppgaf
plan till vattendragets upprensande längs By-Elf-

ven, hvarvid han särskilt föreslog att Sulevik

borde blifva stad i stället för det utaf Landshöf-
dingen af Wibeli föreslagna Arvika, och deltog

för öfrigt i åtskilliga enskiftes-förrättningar i

WestergÖthland. Tvenne gånger reste han på
egen bekostnad till England, första gången för att

förvärfva bestämd och noggrann kännedom af allt

som hörer till kanalanläggningar, slussbyggnader

m. m*5— andra gången egentligen för att bereda

anläggandet af den mekaniska verkstad vid Mo-
tala, som han ansåg nödvändig för Götha canals

fullbordande och för försäkrande af dess framti-

da bestånd. Han var äfven till sista stunden
öfvertygad om en oberäknelig nytta af denna
anläggning, så väl för Rikets sjöförsvar, som för

fäderneslandets vigtiga näringsgren, jernhandte-

ringen. Brist på medel torde minska nyttan af

detta Grefve v. Plåtens verk, kanhända göra det

alldeles om intet. Om fullkomligheten af så väl

det i sjelfva anläggningen färdiga, som af verk-

stadens hittills kända tillverkningar, fullt jemför-

liga med Engelska, äro meningarne icke delade.

Mången anser verkstaden dock vaia anlagd i

allt för stor scala, och derigenom för kortsam.



Grefve v. Plåten tänkte och verkade alltid i

stort.

År 1827 utnämdes han till Rikståthållare

i Norrige och samma år förmåddes han af H. M.

Konungens och H. K. H. Kron-Prinsens för ho-

nom alltid dyrbara förtroende att emottaga Chef-

skapet föl* Stor-Amiral-Embetets 3:dje Departement.

Man hörde honom allvarligen befara, att svigta

under bördan af tvenne så vigtiga och ansvars-

fulla befattningar, helst han hvarken kunde eller

borde skilja sig från omsorgen för Götha-canal-

arbete. Denna fruktan kunde dock icke afskräc-

ka honom från bemödandet att uppfylla äfven de

nya pligterna. Samma är gjorde han om hösten

en besvärlig resa till canal-anläggningarna vid

Åker och Wäddö samt längs en stor del af Dal-

elfven till åtskilliga af Wermlands större vatten-

drag, Götha elf, hela kusten af Cattegat och sun-

det, och besåg de å densamma påbörjade hamn-
byggnader. Med hvilken noggranhet och sak-

kännedom denna inspections-resa af honom verk-

ställdes, derom vittna hans underdåniga berättel-

ser, som af trycket blifvit utgifna. Sista som-
maren af sin lefnad var han H. K. H. Kron-
prinsen följaktig under exercisen i skärgården

med de nya kanonjollarna, och såg med lifliga-

ste tillfredsställelse de betydliga förbättringar det-

ta vapen undergått, anande den nytta deraf skall

hämtas för fäderneslandets kustförsvar. Den af-

handling han nyss förut hade utgifvit Oni Sveri-

ges sjöförsvar (Stockholm 1829) blef af några j

Biissförstådd och klandrad i en ton som smärta- 1

de hans hjerta, utan att rubba hans på öfver-

läggning grundade öfvertygelse.

Vid befattningen med Norriges styrelse vann
han Konungens högst smickrande bifall och, man
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vägar tro det, alla redliga och sansade mäns i

Låda Rikena. Om han ock hos brödrafolket fick

skörda hvad han äfven några år förut inom fo-

sterlandet erfarit, otack och klander, så kunde
han med lugn nu som förut Lära det, och han
har det som en man med fredadt medvetande.

Få hafva funnits mera nitiska för brödrafolkens

förening, få med uppriktigare aktning och till-

gifvenhet för Norrska nationen. Men hans ärf-

da valpråk var: Toict au devoiPj och han var

oböjlig i sina begrepp om samhälls-ordning och

laglydnad, alltid sträng bevakare af allt hvad till

dessa dygders utöfning hörer.

Det bör äfven här nämnas, att han år 1795
blef Riddare af Kongl. Svärds-Orden, 1809 Com-
mendör af samma Orden, 181 2 vid Vestgötha

liniens af Götha kanal öppnande. Riddare och

Commendör af Kongl. Majrts Orden och 181

4

Vice Amiral, samt 181 5 Ledamot af Kongl. Ve-
tenskaps-Academien. År 1 80 1 ingick han äkten-

skap med Hedvig Elisabeth Ekman, dotter af

framlidne Commerce-Rådet Ekman i Göthebörg.

De ägde tvenne söner, framlidne Lieutenanten

vid Kongl. Artilleriet, Philip Bogislaus v. Plå-

ten och Under-Lieutenanten vid Kongl. Flottan

Baltzar Julius v. Plåten samt en dotter Louise

Vo Plåten, gift med Landshöfdingen m. m. Gref-

ve Arvid Posse.

Hufvuddragen af Grefve v. Plåtens lynne

och egenskaper torde kunna snart upptäckas utaf
;

ofvanstående korta lefnadsteckning. Han var af

naturen utrustad med lätt fattningsgåfva, genom-
trängande förstånd och ett ovanligt minne. Den
bildning genom studier han i barnaåren erhål-

lit afbröts tidigt under ett åt ständig verksam-

het egnadt lif; men ehuru boken, under täta resor
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till sjös och lands och under trägna tjenstebefatt-

nmgar, icke kunde så mycket han sjelf önskade

begagnas, återtog han den dock så ofta han äg-

de den minsta stunds ledighet, och man upp-
täckte hos honom ofta vidsträckta kunskaper, an-

vändbara genom deras starka sammanband, och

mera bestämda än de stundom hos sjelfva den
boksynte vetenskapsmannen förefinnas. Utan de
yttre gåfvor genom livilka talaren lättast väcker

iippmärksamket, erkändes han dock såsom en af

Sveriges på hans tid största Talare vid allmän-

na sammankomster. Fast i öfvertygelse och be-

slut, kraftfull och ihärdig, outtröttlig vid kropps-

mödor och själsarbeten, oaktadt en ganska vack-

lande helsa; såg man honom alltid varm för fo-

sterlandet och mensklighelen, och personer som
kändt honom nära och länge kunna intyga, att

man ända från ungdomstiden funnit hela hans

själ utan afbrott sysselsatt med ämnen af vigt

för det allmänna. Han förenade den sällsynta

förmågan att se alla ämnen i stort och tillika

ingå äfven i de minsta detaljer. Sådan var han
i sitt egentliga yrke, sjömanskapet, af hvilket han
kände, icke blott navigationsläran och takling,

utan äfven skeppsbyggeriet och artilleri-vetenska-

pen. Sådan visade han sig äfven vid canal-ar-

betet, der han i de minsta delar förstod allt livad

till gräfning, sprängning, murning, timring m.
m. hörer.

Men om han väckte uppseende och ingöt

en ofta till beundran gränsande vördnad i det

offentliga lifvet, så ägde han i lika hög grad gåf-

van att tilldraga sig förtroende och tillgifvenhet

i det enskilta. De mångfaldiga och besynnerli-

ga motgiuigar han som barn och yngling hade

haft, tillhöra ej historien. De voro kände endast
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af honom sjelf och af några få hans närmaste

vänner. De hade emedlertid, jemte oafbrutet vi-

stande till sjös, just under den tid då ynglingens

yttre skick bildas för umgänget, hos honom al-

strat ett slags tillbakahållande sträfhet, som mån-
gen fann stötande, mången ansåg som bevis på
ett hårdt hjerta och tungt sinnelag. Hans inre

var dock motsatsen. Man skulle se honom i det

enskilta lifvet, se hans ömhet mot maka och barn,

erfara hans öppna, förtroliga, deltagande sinne

mot vänner, huru varm han var för allt som var

sant och ädelt, med hvilken mildhet han öfver-

såg med deras misstag hos hvilka redbarhet och

förtjenst i hans tanka öfverskylde bristerna; —
huru den starka själ, som oböjlig stod emot ho-

tande stormar, liknöjd såg sig omgifven af smä-
delsen, oförfärad genomvandrade ett icke sällan

hekymmersfullt lifs motgångar, huru den skaka-

des i sitt innersta vid förlusten af en älskad son.

Han bar dock äfven denna med ståndaktighet.

Minnet, tankestyrkan, verksamheten minskades ej,

men kroppen led och utan den förträffligaste ma-
kas ömhet och vård hade han troligen, i följd

af detta krossande slag, ännii tidigare bortgått

ifrån en mensklighet den han hedrat, ett sam-
hälle som han gagnat. Han afled i Christiania

den 6 December 1 829, och jordfästes vid Borens-

hult på en upphöjd plats i canal-banken, der hans
son före honom blifvit begrafven, och som han
sjelf utsett till sitt hviloställe.



Kongl. Vetenskaps-Academien har under lop-

pet af år 1828 fått emottaga följande

föräringar:

Till Riks-Museum,

Af H. K. H. Kronprinsen: En Antilope Dorcas cf från
norra Afrika.

Aflidne Bruks-Patron A. U. Grills Arfvingaj-, Grillsta

Museum på Söderfors, bestående af vid pass 80
Mammalier, 700 foglar, utom Amphibier, Fiskar
och en icke obetydlig Snäcksamling.

General-Directeur Hagströmer: en vacker Snäck-
samling,

* Hr Bergmästaren v. Scheele, en hud och ett skelett af
en tam Ben, en Sciurus vulgaris, varietet, '6 st.

Garrulus infaustus.

Hr Professoren Berzelius ett Pelrificat (Delthyris n. sp.)

från trakten af Namur,
Hr . Hof-Jägmästaren Ström, en Varg (Ganis lupus cf^

ett Cranium af Varglo, en Fogel (Picus major
en Fogel (Jynx torquilla 5)»

Hr Professor Billing; en Markatta, en Fringilla ca-

naria.

Hr Gelbgjutar-Ålderman Herndahl, en Varglo (Felis

virgata o^) från Stenbrottet, en Hare (Lupus bo-
realis) från Lovö,

Hr Källarmästar Andersson, en Hafs-Al (Muraena Gon-
ger) från Bohus län.

Hr Lif-Medicus af Pontin en fogel (Lanius excubitor 5.

2:ne Foglar (Sitta europea).

en ö 1) (Podiceps cristatus)

en o « (Anas nigra c^).

Hr Doctor Andre, några Fiskar och insecter från

Afrikanska kusterna.

Hr Banko-Gom miss. v. Hofstén, en Sturnus vulgaris cf
en » » (Falco tinnunculus o^)

en • » (Turdus Merula (^).

Hr Hof-Marskalken Grefve N. Bonde, en Fogel (Anas

glacialis c^)

en Fogel (Mergus merganser (f)
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Af Hof-Marskalken Grefve N. Bonde:
en » » (Picus viridis o'')»

en 1) » (Anas Fuligula cf")

2:ne Colynibus arcticus <& J
en Gorvus Monedula
2:ne FogJar Fringilla chioris

2:ne a » Sterna hirundo cf ^ ?•
en » 1) Scolopax rusticola cf'.

en » » Tetrao Urogallus f var.

en a » Lemmus amphibius

Hr Prosten Ekström, 3 Harar (Lupus borealis i.^.)

ett cranium af Dito.

ett » » af en (Ganis Lupus jun.)

ett » »af en Varglo

ett « » af en Räf
2:ne Sciuriis vulgaris cf^

2 Mus sylvaticus g
3 Sorex araneus

en Vespertilio murinus.

en Fogel Falco palumbarius g jun.

en » » Falco palumbarius jun.

en » » Falco nisus c^.

en a » Strix bubo c^.

2:ne a a Strix aluco o'^ <Sc g.3a» Strix passerina6a» Ampelis garrulus

en » a Lanius collurio cf»

2:ne» a Strix funerea ci^ & g.

2:ne » » Garrulus glandarius ^ ?•
en a » Turdus Merula o".

en » » Turdus viscivorus J,
en a a Gorythus enucleator cj^.

4 a » Loxia curvirostra.

i5 a a » fl pythiopsittacus.

a a bifasciata.

II » » Fringilla linaria.

3 » M Fringilla montifringilla2^^ i J
en a » » a coelebs cf»

en a » » » carduelis ef*-

en a a Emberiza nivalis o^.

en a a a a Schoeniclus.

en a a Cuculus canorus.

en a a Tetrao tetiix c^.
en Picus viridis

2 » a major
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Af Hr Prosten Ekström,
en Picus minor cf.

en Upupa Epops o^,

en Pyrrhula vulgaris f.
en Golumba Palumbus
en » 3) Oenas c^.

en Saxicola Oenanthe.
2:ne Tringa Temminkii ^ ?•

en Totanus calidris.

en fl fl Ochropus.

sme» a Glareola.

en Charadrius apricariiis cf sen.

en Gloltis chloropus.

en Parus cristatus.

2:ne Larus canus 9.

en 9 fl fuscus

en GoJymbus septentrionalis

en Anas glacialis ef*.

6 Anas boschas.

en a » Crecca cf.

en » » Penelope cf^ jun.

4 Sterna himndo.
en Uria gry I le.

en Anas clangula 4d^
ett Fogelägg (af Sterna caspia).

ett Dito (af Larus canus).

Hr Bergs-Rådet af Robson: en hvit Räf (Canis lagopus)^

2 Garrulus infaustus.

en Alauda arvensis f.
Hr Grosshandlaren Billing: 33 st. foglar från Södra

Amerika.
Hr Kapten F. Martin: en Alauda arvensis cf från

Stadshagen.

Hr Doctor G. Retzius en Anas tadorna (f^.

Hr G. Heurlin: en Meles taxus 5 f^^^i^ Wårby och
Jacobslund.

Hr Öfversten Baron Toll, en Mustela Erminea ^
från Frösåker vid Westerås.

Hrr v. Wright en Gypselus apus cf från Mörkö.
en Anas acuta o"» Hito Dito

en 9 o nigra ^ ^^'^^ NorrJand.

en B fl boschas $ från Mörkö.
Hr Doctor Hedewborg: några petrificater , insecler

och antiquiteter.
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Af Hr Amiral Nordenskjöld: en Antilope Doreas från

Afrika.

Hr Professor Pasch en ung Ganis Vulpes och en
Strombus Gigas.

Hr Lagmannen von Becker: i 3 st. fiskar af åtskilliga

arter från Wenern.
Hr Grefve Posse: 2 Petrificater (Alcyonites globatus)

från GottJand.

Hr Foltjern: en Hapale penicillatus.

Hr Grosshandlaren B. C. Kos: en Upupa Epops
(från Edsberg).

Hr KÖrner: en Loxia curvirostra c/*.

en Sciurus vulgaris o^.

en Picus major o^.

3 st. Loxia pythiopsittacus.

Hr Baron Gyllenstjerw

a

: en märkvärdig varietet af

Pavo cristatus 5, och åtskilliga Fiskar från Kullen,

Hr Directeur D. Gauthier: en Python bivittatus,

Wiegm. 5 från Java.

Hr Professor Nilsson: en lefvande B.ackelhane (Tetrao
(hybridus) Urogalloides).

Hr Hofslagaren Sjöbeck: 2:ne ägg af Grus cinerea

från Örkne Socken i Blekinge.

Hr Apothekaren Plagemann en Strix aliico

Hr Lincke: en Mergus merganser c^.

Hr Professor Trafvenfeldt: en Angius fragilis^ med
10 ungar.

Hr Öfverste C. Akerhjelm: en Anas fusca 9*

en Mergus serrator

2:ne Larus fuscus 9.
en Salmo trutta.

Hr Öfversten Baron v. Essen: 2:ne ungar af Kattlo

från Westinanland.
Hr Bevisor Swartz: en Felis catus, variet. alba.

Hr Grosshandlaren Wallis: en Ostracion 4 cornis

från Brasilien.

II st. vackra foglar från Brasilien.

Kongl Landtbruks-Academien en Kirgisisk Bock.

Till JBibliotheket.

Af H. M. KONUNGEN: Kongl. Tabeli-Commissionens
berättelse 1821 till och med i825, med Tabeller.

Mr GouLiER i Paris: Tables des principales positions

geometriques du globe.
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Af Comtnerce-Rädet Wennberg: Åskådning af Sveriges

penninge-ställning m. m,
Bergmästaren v. Schéele: Chartor öfver Gellivare

och Luleå Lappmarker.
Baron Ehrenheims Sterbhus, enligt den aflidnes i lifs-

tiden gjorda förordnande: 178 Tomer af Biblio-

teque Britannique och Bibliotheque Universelle.

Engelske Capitainen J. N. Golquloun:
a Treatise on the Steam Engine, by John Farey.

on the Steam Engine for Navigation, mining, im-
pelling Machines (Scc. by Thomas Tredgold.

a Treatise no Navigation by Steam, by Gapitain

J. Rooss.

Tables of all the complete decimal quotients by
H. GOODWYN.

a Table of Circles arising from the division of a
iinit, by H. Goodwyn,

a Tabular Series of Decimal quotients, by H.
Goodwyn.

Vetenskaps-Academiens i Berlin Handlingar för år i825.

Die Etnesker, af G. G. Muller.
Professor Agardh: Essai sur le developpement inte-

rieur des plantes.

Biskop Munter: Notitia Codicis Graeci Evangelium
Johannis variatum continentis.

Consul Gahn: Report of the commissioners to revise

the statute Laws of New York.
Doctor Morton: North American Beptilia, strödda

häften af Journaler.

Gapitain Olivier: Ecole centrale des arts et manu-
factures &c.

Hof-Marskalken Grefve Bonde: Prosten Ekströms
beskrifning öfver Mörkö Socken, med teckningar.

Smiths Flora Anglica ^:de Tom.
Franska Vetenskaps-Academien : 8:de Tom. af dess

Handlingar.

Universitetet i Christiania: en samling dissertationer

och Programmer.
Academia Naturae Guriosorum i Bonn: i4:de To-
mens i:a afdelning af dess Handlingar.

Alex. Brongniart: extract des Annales des sciences

naturelies 6 häften.

Adolphe Brongniart: Prodrome d'une Histoire des

Ve'ge'taux fossiles.

Considerations se'nerales sur la nature de la Vege'ta-

tion 6jc.
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Af Grefve G. LÖwenhjelm: Ferrussacs Tal rörande en
allmännare correspondance mellan de lärde.

ScHLicKS berättelse om arbetet under Themsen 1826.

Robert Brown: Microscopical observations on the

particles contained in the pollen of Plants Öcc.

Gråberg: Prospetto del commercio di Tripoli d'Africa,

Dubitazioni e conghiettura intomo Tombiutu.

Fries: Elenchus Fungorum. 2:ne Tom.
H. E. m. m. Hr Grefve Fleming: i:a Editionen af

Linnés Systema Watmae.

Jens Esmargk: Reise fra Ghristiania till Trondhjem.
Archiater v. Weigel i Greifswald: en samling af dess

skrifter.

Fallen, Hemiptera Sueciae. Sectio I:mo.

Agardh: Icones Algarum Europaearum N:o ir—20,

Arwid D. Hummel: Essais Entomologiques, JV:o 7.

Hisinger: öfversättning af Boues Synoptiska framställ-

ning af jordytans formationer.

Tineo: Gatalogus Piantarum Horti Regii Panormita-
ni 1827.

Ministerium för publika undervisningen i JYeder-

länderne: Flora Batava Fasc. 81—82.

Franska Vetenskaps-Academiens Handl. för år 1823.

Tiansactions of the Linnaean Society of London. Vol.

16 P. I.

Transactions of the Royal Society of Edinbourgh
Vol X pars 2, Vol. 8r p. i.

Transactions of the Royal Society of Litterature of
the United Kingdem Vol. i pars 11.

Geheime Medicinal-Rådet Rudolphi: Recentioris aevi

Numismata virorum de rebus Medicis et Physicis

meritorum memoriam servantia 1829.

Professor Nilsson: Illuminerade figurer till Skandi-
navisk Fauna med beskrifningar i:a Häft.

John Frost : Some Ancount of the Science ofBotany &c.
Oration delivered before the Medico-Botanical So-

ciety of London.
Acad. i Helsingforss: Årstrycket från den i Oct. 1828.

Gommerce-Rådet Wennberg: om Myntbestämning och
realisation.

Professor Fries: 3:dje och sista delen af Systema
Mycologicum.

Aldini: Halillemens du Pompier pour le preserver

de TAction de la flamme.



INNEHÅLL.

Undersökning af eLt nytt mineral, som
innehåller en förut obekant jord; af

Jac. Berzelius png. i

Tabeller öfver tiden för Flyttfoglarnas an-

komst och flyttning i Mörkö socken

och Södermaaland år 1828, jemte ströd-

da ornithologiska anteckningar gjorda

under året; af C. U. Ekström . . . 3i.

Undersökning af några nya phenomen vid

iriseringen af Labrador ; af Nn.s Nor-
denskiöld , . . .

Analys af Pyramider, af A. F. Svanberg . 55,

Anteckningar vid några Svenska Djur- och

Fogel-arters hushållning och lefnads-

sätt; af C. U. Ekström ..... 80.

M.u^\\ Cephalus oc\\ V ev c ^ Lahrax ^ tven-

ne ovanliga fiskar, fångade vid ku-

sten af Skåne och beskrifne af N. O.

SCHAGERSTRÖM . QO.

Beskrifning öfver en ny art Spolmask fun-

nen hos Python hivittatus j jemte

anatomiska anmärkningar : af A. Retzils [ o3.

Beskrifning öfver en ny Skandinavisk Ler-
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