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Då jord magnetiska kraftens styrka och riktning
äro på hvarje ställe underkastade flere förändringar inom kortare och längre tidsperioder, måste
de vid någon viss epok vara säkert bestämda j
pä det att förändringarne må härtill hänföras.
Hvad riktningen beträffar, så kunna de begge
hit hörande elementerne, deklination och inklination, alltid till deras absoluta värde direkte
finnas. Den osäkerhet, som härvid kan uppkom*
ma, är endast beroende af instrumenterna, och
af den tid, som sjelfva operation räcker, i hänseende till den hos elementerna under denna tid
inträffade större eller mindre, samt i högre eller
lägre grad irreguliera variation. Förhållandet är
deremot helt annorlunda med intensiteten, emedan man ännu saknar en fullt säker och användbar metod, h varigenom dess absoluta storlek, d.
v. s. dess förhållande till tyngdskraften, kan på
en ort direkte utrönas. Poisson har väl redan
1825
uppgifvit
en sådan
metod,
K. v, A. HandL 783s,

bestående
I
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deruti, att man låter tveniie inkiinationsnålar
svänga, först hvar och eii särskilt, och sedermera på samma gång, sedan de blifvit så bredvid hvarandra ställda, att deras rotations-centra
ligga i jordraagnetiska kraftens riktning. Från de
i dessa trenne särskilta fall observerade oscillationstiderna , jemte nålarnes niomeuta inertiie och
afståndet mellan deras centra gravitatis , kan jordmagnetismens intensitet, obei oende af nålarnes
styrka, beräknas. Moser och Puess hafva äfven försökt, att praktiskt använda denna metod. Men svårigheten, om ej omöjligheten, att
erhålla nyssnämda qvantiteter bestämda med erforderHg noggranhet, äfvensom den ringa graden
af converoenz i de till resultatets beräknins: ntvecklade serier, göra dock denna metod, ehuru
ingeniöst uttänkt den för öfrigt är, mindre tillförlitlig användningen.
i
Intensiteten kan således,
i fysikens närvarande tillstånd, endast relativt bestämmas, d. v. s. man kan blott uppgifva dess
storlek på en ort, i förhållande till dess på en
annan ort varande storlek, antagen såsom enhet.
Orsaken härlill ar tydlig. Då vid försöken, en
magnetnål oundvikligen mfiste nyttjas, och jordmagnetismen verkar [)å hvarje clel af den i nålen
uppväckta magnetism, blifver nödvändigt den totala kraft, hvaraf nålen sättes i rörelse, proportionell mot produkten al' jordens och nålens magnetiska inten^itetei", till hvilkas åtskiljande man
för närvarande ej känner något säkert medel. Det
återstår dcrför enchist, alt genom observation af
oscillationstiderna , hos samma nål å olika orler,
söka elimineia dennas intensitet, och derigenom
erhålla forhållandet melhui jordmagnetismens intensiteter å dessa siällen. För att i delta hänseende bestämma Stockholm
relativt till några
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utrikes orter, der magnetiska observationer ständigt fortsättas, har jag, ej blott i Paris, utan äfven under min återresa, i början af detta år, genom Belgien och Tyskland, gjort uti Briissel,
Göttingen och Berlin försök med den af GamBEY förfärdigade och för Upsala Universitets
räkning inköpta Intensitets-boussole, hvartill hÖra
de tvenne, uti det följande med N:o i och N:o
2 betecknade nålar. Resultaterne af denna undersökning utgöra hufvudsakliga föremålet för
denna uppsats.
Innan jag likväl anför sjelfva observationerna, torde några ord böra förutskickas, för att
erinra om alla de omständigheter, hvarå afseende vid en sådan undersökning måste fästas. För
att, vid nålens oscillation, blifva oberoende af
tyngdskraften, måste man låta den svänga uti
ett horizontelt plan, hvarigenom man dessutom
erhåller den vigtiga fördelen, att nålen kan upphängas på en ytterst fin tråd, ocii således ingen
friktion vid rörelsen komma i fråga. Då den
kraft, som härvid verkar på nålen, endast är
jordmagnetismens horizontella sidokraft, skulle
genom, blott dylika försöks anställande å tvenne
orter, endast förhållandet mellan de horizontella
delarne af intensiteten å dessa kunna finnas. Man
måste derföre äfven på samma gång bestämma
den vinkel, som magnetiska kraftens riktning gör
med horizonten, eller inklination, för att kunna
sedermera beräkna förhållandet mellan totala intensiteterne. Äro ne m ligen på tvenne orter jordintensiteterna A\ A" och inklinationerna i\ i" , den
nyttjade nålens egen intensitet =^z, och de för
ett och samma antal oscillationer observerade tiderne t'yt",

samt B

en

af nålens momentum
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inertiae och dimensioner m. m. beroende constant
qvantitet, så är, såsom bekant:
B
B
aA' cosi=z-^ och aA" cosi"=z —
hvarutaf erhålles^
A" ^ t'\cosi'
eller jordintensiteternas förhållande oberoende af
nålens intensitet, så vida denne vid de begge observations-epokerne fÖrblifvit oförändradt densamma. Hvad detta åter beträffar, kan, då nålen först begagnas, sedan den en längre tid varit magnetiserad man vara temligen säker,
att den, under transporten från ett ställe till ett
annat, om den föres med omsorg, ej lider någon permanent förlust i styrka. För att likväl i
detta hänseende kunna vara fullt säker, bör man,
såsom jag älven gjort, nyttja tvenne nålar, hvilka kontrollera detta. Men utan att lida en verklig förlust, blifver, såsom erfarenheten visat, genom en blott temperaturförändring, hvarigenom
magnetismen på ett annat sätt fördelas, nålen
vid en högre temperatur försvagad, och vid en
lägi-e förstärkt, dock så, att, om ej temperaturskillnaden varit mycket stor, den alltid vid samma temperatur återfår samma styrka. Denna omständighet, hvars inilyt.inde är ganska betydligt,
har cj blott gjort det nödvändigt, att alltid iakttaga temperaturen, livilkct skett å tvenne på intensitets boussolcn liggande noggranna och käns*) De till Gamdeys boussoir luiiaiide nalarne blefvo redan Jiiagneliserade i slutet at Seplemb. , ehuru
de först nyttjades i slutet af Novembei".
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liga termometrar, utan äfven föranledt till den
i det följande anförda, uti Stockholm särskilt
gjorda undersökning, om det sätt h varpå nålarnes intensitet ändras med temperaturen.
Observationerna skola nu anföras i den ordning de blifvit anställda. Hvad oscillationsförsöken särskilt beträffar har initial-amplituden alltid varit =20°, och tvinningen eller torsion hos
den coconstråd, hvarå nålen hängde, blifvit förut
borttagen. Tiderne annoterades för hvarje tionde
oscillation ända till den 36o:de. Härutaf äro dock
endast i följande tabeller införda de för 3oo
oscillationer, sådane de blifvit funne mellan den
lista och 3oo:de, den loide och 3io:de, o. s. v.
Den angifna temperaturen är medium af den vid
början och vid slutet af hvarje serie observerade.
Paris,
i:o Intensitetens bestämmelse. Denne företogs å nedanstående dagar, i sällskap med SaVAR^, uti det af Arago för magnetiska observationer uppförda hu5, å terassen uti observatorii-trädgården. Tiden räknades å en Breguets
chronometer, å hvars dragning afseende ej b^höf-^
de göras.

Den

25 Novemb.

i83i.

Tid för 3oo oscillationer.
Mellan

Nålen N:o 1.
*>

Nålen N:o 1.
J. CLUjJtl,

0 — 000
10 — 6 I 0
30 — 020
3o — 33o

19 35 8
o5,D
Q c /C?
05,2
34,9
35,2

4o — 340
5o— 35o

34,6

60 — 36o

34,6

Medium

-7-

19 o8
c Q 2,
DO, I
57,8

57,5
57,2
5^ I
= '9^7 7

= i9'35"i
Den 7 April i 832.
Tid för 3oo oscillationer.
, Mellan

Nålen N:o i.

Nålen N:o 2.

Tcmper. =+ic)°o. Tenipcr.2 0r=:4-i()°7.
07
0 — 3oo
10 — 3 10
20 — 320

378"'95
38,1
i9'3
37,7

1 o'5o.8

3o — 33o
40 — 340
5o — 35o
60 — 36o

Q
0,0
0,0

.

37.4
37,5

59,6

37,3

59,5
59,2

Mediuni
1 ='9'37"8

2:o Inklinations bestämmelse. Då, ehuru
detta element, till tolje af fleie, mer eller mindre
inverkande omständigheter, ej kan bestämmas
med den noggranhet, som deklination, man dock
ofta hos författare finner, emellan de resultater
de erhållit med två eller flere nålar, irreguliera
differenser uppgående till flere minuter, har jag
flere gånger determinerat inklination i Paris, för
att finna inom h vilka gränser osäkerheten kan
inskränkas, och för att se hvad inflytande olika observationsmetoder häruti äga. Härvid har jag äfven användt det sält, att göra observation, ej
blott uti sjelfva magnetiska meridian , utan äfven
i andra, huru som helst utom densamma tagne
azirauth , och att, utur alla dessa observationer,
slutligen beräkna inklination medelst minsta qvadratmetoden. Då nålen härigenom kommer, att
hvila på olika punkter af sin axels periferi, så
måste åtminstone det fel, som uppkommer af en
ofullkomligt cylindrisk form hos nålens axel, till
största delen förekommas. Härvid måste tydligen,
till undvikande af de fel, som förorsakas af centri gravitatis excentriska läge och deraf, att magnetiska axeln ej går genom nålens ändspetsar,
afläsningen, på samma sätt, som då man blott
observerar uti meridian, nu göras för hvarje azimuth d. v. s. både i öster och vester, upptill
och nedtill, så väl före som efter polernas renversion, och sedermera medium tagas af alla dessa åtta afläsningar. Innan jag anför sjelfva observationerna, skall jag i korthet visa beräkningen efter denna metod.
Låt de på omnäuide

sätt uti azimuth ct ^

ä", a'", &c. , funne inklinationerna vara z', i", i'",
&c, och minsta inklination eller den i meridian

vara = /, så skulle, i fall observalionerne voro
fullt riktige, man hafva :
COt i = COt /. COS CL.
cot i" = COt /. COS ol".
cotr"= cöt/.cos a"'.
o. s. v.
och således i allmänhet,
om cot^^"^=/^ cot 7=^,

och cos ä^"^=^^"^:

Men i hänseende till fel i observationerna, är,
om
är felet i cot i-;
och således summan af alla felens qvadrater, om
S är ett summations-tecken :

Enligt minsta qvadratmetoden erhålles nu sannolikaste värdet af A^ om denna summa är elt
minimum, eller om:
o = 2A.S{x^) — 2S{a:y).
hvilket gifver:

eller för heslämmandet utaf sannolikaste värdet
af inklination :
iSfcot./. cos ä)
cot /=
T—.
*S(cos ^ct)
Alla de följande observationerna äro anställda uti det ofvannämde magnetiska huset, med
det för Upsala Lhiiversilet af Gambey förfärdigade inkhnatorium. De tvenne hithörande
nålarne, betecknade iN':o i oeh IS:o 2, hafva all-

tid, innan livarje observations början, blifvit å
iiyo magnetiserade i motsatt riktning, medelst tvenne starka magnetstänger, hviika äfven sedermera
nyttjats vid den i och för sjelfva inklinationsbestämmelsen nödvändiga ytterligare renversion af
polerna; och bar bärvid alltid iakttagits, att stryka nålarne vid båda tillfällena ett bka antal gånger, för att gifva dem, så vidt möjligt, samma
magnetiska styrka före som efter polernas renversion. Detta försigtighetsmått, uti b vars uraktlåtande möjligtvis orsaken till de differenser,
som flere författare erbållit vid repetition af deras observationer, torde ligga, får, af ett lätt insedt skäl, ej förbises. Då nemligen nålens centrum
gravitatis ej ligger uti dess rotationsaxel, ocb således nålens tyngd äger ett moment, bvarmed
den till en del motväger magnetiska kraften ocb
bringar nålen mer eller mindre ur den ställning
den annars skulle intaga, måsle, på det att denna deviation må blifva lika stor åt det ena bållet, före polernas renversion, som den efter renversion blifver åt det motsatta bållet, magnetiska
intensiteten i nålen uti båda fallen vara lika. Man
borde, till ocb med, till ytterligare noggranbet,
låta nålen oscillera, för att, från de i begge bändelserna observerade oscillationstiderne, se buru
vida det äger rum eller ej.
De i tabellerna anförda värden äro media
af öfre ocb nedre afläsningen, bvardera repeterad åtminstone 5 gånger.
Den 12 Nov, i83i, från kl. ^9 f. m. till
14 ^ft. m. Denna observation gjordes i sällskap
med Arago, som, oaktadt sina trägna sysselsättningar, täcktes visa mig allt, livad som bör, till erbållandet af säkrare resultat, vid de särskilta magnetiskaobservationerna, iakttagas. Begge nålarne observerades, såsom vanligt, blott uti sjelfva meridian^
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Uti
Meridian.
Nålen
N:o 1.
Nålen
N:o 2.

Före
polernas renversion.

Efter
polernas renversion.

Öster.

Vester.

Vester.

Öster.

67°40'2

67048'7

67" 6'5

68°15'2

68° 6'9
67°23'9

67°12'1
67°50'1

Medium

Medium.

67^42'0

67038'9
af båda slutresultaten blir således

= 67°4o'4- En stor del af skillnaden 3'i härrör
af den under observationstiden inträffade ändringen i inklination, h vilken, enligt Savary's, uti
Salle de Meridien, samtidigt anställda observation, uppgick till omkring 2'.
Den
8^ g Decemb. i83i. Endast med
nålen N:o 2, men uti tio azimuth utom meridian,
i afsigt att pröfva den ofvan anförda metoden, äfvensom den, af flere Fysici nyttjade metod, att
observera uti tvenne sins emellan vinkelräta,
huru som helst tagna plan.
Magnetisk azimuth.

Före polernas
ren version.
Öster.

4-79°34' 85°58'5
69,34 82, 2,0
49,34 75,21,8
29,34 70,31,6
19,34 69, 1,0
0, 0 67,50,6
— 10,26 68,13,4
20,26 69, 5,8
40,26 72,48,7
60,26 78,52,2
70,26 1 82,24,0

Vester.
85°23'5
81,34,3
74,43,0
70, 2,2
68,33,9
67,24,0
67,43,9
68,38,4
78,12,0
81,57,9

Efter polernas
renversion.
Öster.
Vester.
86,23,0
82,31,9
75,39,0
71, 5,7
69,24,6
68,18,7
69,33,9
73, 1,1
79,13,5
«2,56,0

85° 7'5
81,11,4
74,29,7
69,42,1
68,16,8
67, 4,0
67,23,3
68,21,5
72, 3,3
78, 0,0
81,34,7

BeräkMedium. nadt
deväraf /.
85°43'1
81,49,9
75, 3,4
70,20,4
68,49,1
67,39,3
67,59,3
68,54,9
72,33,8
78,34,4
82,13,1

39,0
67°32'4
38,0
40,1
38,3
39,3
.39,5
38,1
34,6
43,5
48,0

II
Utaf sista colnmnen,
af /, beraknadt enligt:

som inneiiåller värdet
cot i

cot / =COS GL

synes, att, så länge man ej tagit azimuth större
än 20 a 3o°, de erhållne värdena ej afvika från
hvarandra })å mer än 2'; livaremot, vid större
azimuth, afvikelserna blifva större, hvaraf följer, att man, vid observationcis anställande utom
meridian, ej bör taga större azimuth än 3o^.
Orsaken härtill är också tydlig, emedan den osäkerhet, som uti azimuth uppkommer genom fel
i meridianbestämmelsen, blifver å inklination desto mera inflytande, ju större azimuth är. Man
skulle visserligen kunna undvika, att direkte förut bestämma meridian, ty om ö'yö'\B"' &c. äro
de ä instrumentet aflästa azimuth, och magnetiska meridians azimuth =9, så blifva:
cot /' =COt / . COS (3-' — (p)
cot i" = cot / . COS (S-"'— (p)
o. s. v.
hvarutur, genom minsta qvadratmetoden, både 9
och / kunna bestämmas; men vidlyftigheten af
de härigenom uppkomne kalkuler skulle dock
sannolikt göra resultatet ännu osäkrare.
Användes
till bestämmandet
af / minsta
qvadratmetoden, erhålles:
efter alla elfva observ. tillsammanstagne /=67^38'9
— de fem första, hvilkas med. =67°37'6

=

Sgo

^ de fem sista , . . , =67^4 0 7 =
^^'^
Dessa värdens nästan fullkomliga likhet be- ^
visar ändamålsenligheten af detta observations-
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sätt, som, för att operation ej må räcka allt för
länge, dock ej bör utsträckas till mer än 2 a 3
azimutli i granskapet af meridian , såsom jag äfven sedermera alltid gjort.
Hvad den sedan längre tid tillbaka ofta använda metod, att observera uti tvenne, h vilka
som helst från hvarandra, med jemt 90° differerande azimuth, beträffar, så är, såsom bekant,
om i', i" äro de härvid fundne inklinationerne:
cot^ /= cot^ /'+ cot^ i".
De föregående observationerna äro med flit så
\alda, att denna metod derigenom kan pröfvas;
kombinerar man derföre de, hvilka blifvit gjorda
i azimuth, som difierera med en qvadrant, så fås;
enligt den i:sta och
—
— 2:dra och

"yrde . . I=6^^Zc)i
8:de . . =
38,3

—

—

3:dje och

gide . •

=

36,a

—
—

—
—

4*^^ oc^i io:de . .
5:te och ii:te . .

=
=

4'»^
^0,0,

hvilka värden sins emeHan differera på 5', ocli
således ådagalägga denna metods mindre tillförlitlighet.
Den 3 Februari från kl. 9 f. m. till kl. 3
eft. m.
Nålen N:o i.
Magnetisk azimuth.

Före polernas
icnvcrsion.
Östor.

+ 19°32' 6S°23'1
9,32 67,27,5
0, 0 67, 8,3
—16,20 68, 1,8
^26,28 69,20,8

Efter polernas
rcnvcrsion.

Vostcr.

Vcster.

Öster.

69''15'2
68,25,2
68, 9,5
68,58,3
70,17,7

68°57'4
68, 2.4
67,45,9
68,36,7
69,55,2

67,56,4
6Ö°48'9
67,39,8
68,27,8
69,48,5

/.
Medium.

67,57.8
68°51'1
67,40,8
68,31,1
69,50,5

41,1
40,8
67°41'0
41,2
42,1

i3
Minsta qvadratmetodeii gifver, då alla observationerna begagnas:
7=67^4 1 '25.
Ben y Februari, Nålen N:o 2. Denna dag
observerades blott uti meridian, men tvenne gånger, för att se hvad inflytande nålens omläggning på pannorne kunde äga.
Före polernas
renversion.
Öster.
Vid det ena läget
af tapparne.
67°45'3
Vid det andra. 67, 3,5

Efter polernas
renversion.

Vester.

Vester.

Öster.

67o38'0
68,19,2

68o20'6
67,26,8

66°57'4
67,52,5

/.

67''40'3
40,5

Ehuru de enskilta resultaten äro olika, blifva
dock slutresultaten de samma, hvaraf synes, att
genom nålens omläggning ingen olikhet uppkommer, blott nålen h vilar, under hela operation,
med samma tapp på samma panna. Medelresultatet är =67°4o'4.
Medium af de tvenne sista dagarnes observationer blir 67V^o'8;
och således detsamma som observation den 12
Nov. i83[ gaf, h vadan man med full säkerhet
kan antaga, att Absoluta medel-inklination uti
Parisdetta
vid är
början
af detta
varit
Då
samma
värde, årsom
det=67°4^''
hvilket
Arago erhöll, såsom medium af flere särskilta
bestämmelser, år 1829, ^^^^ inklination deremot
befanns i Aug. 1825 af Arago vara =68^o'o
samt i Sept. 1826 af Alex. v. Humboldt och
Mathieu vara =67°56'5, synes det också följa,
att Inklination nu mera uti Paris uppnätt sitt
minimum.

•4
Hvad osäkerheten uti inklinationsbestämmelsen vidkommer, bör den, såsom föregående observationer visa, ej Öfverstiga i\ så vida operationen göres med försigtighet , och inkhnationsändringen under tiden ej varit ovanligt stor.
Ehuruväl epokerna för denna ändrings maximum
och minimum ej ännu äro fullständigt utredda, leda likväl Arago's undersökningar '•'"), enligt hvad han behagade visa mig, bestämdt till
det resultat, att maximum inträffar på förmiddagen och minimum om aftonen. Rådligast vore
derföre, att vid denna sednare tid af dygnet företaga absoluta inklinations-bestämmelsen, så framt
man ej, genom en särskilt apparat, sökei- utröna
den under operation inträÖade variations storlek.
Jag skulle dock tro, att man, äfven med denna
försigtighet, ej kan, i hänseende till det ofullkomliga sätt, hvarpå nålen är upphängd, komma
till en större noggranhet än T.
I afseende på sjelfva det rent praktiska,
torde jag böra erinra, att nålen alllid bör, vid
hvarje repetition, sedan den blifvit upplyftad,
nedsänkas så sakta som möjligt ske kan, på pannorna, emedan man eljest lätt blottställer sig för
difterenser af lo' till 1 5' i afläsningarne.
B r il SS cl.
Intensitets-försöken anställdes den 21 April
eller påskdagen, i sällskap med Quetelet, å observatorii-vallen , nordost från observatorii östra
flygel. Don härvid nyltjadc chronometern drog
sig förut endast 5" om
ej härå behöfvcr göras.

dagon, så att afseende

*) Del af Arago liäi lill nUtjade obsc r\ atioiissätl iv så
delikat, alt drt an^ifvcr ine(i bcslnmdlu i -1^4 sekiiiidtM-.
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Tid för 3oo oscillationer.
Mellan

Nålen !N:o i.

Nålen Nio 2.

=-M6°75
Temper. =-f- 17*^0 Temper. =
55,4
0 — 3oo
20
f0 3 I0
i9'55"8
54,
11. i
20 320
55,07
.6,7
16,6
3o — 33o
16,5
4o — .340
54,6
'i6"9
5o — 35o
54,5
16,1
00 — 600
54,1
= 20
Medium |
= '9'54"9
Hvad Inklination beträffar, hade denna af
QuETELET blifvit bestämd i medlet af Mars månad med ett af Trougthon i London förfärdigadt inklinalions-instrument, och befunnen vara
=
Jag bör härvid anm.ärka, att detta instrument förekom mig vida mindre tillförlitligt
än Gambey's boussoler, ehuru det för öfrigt var
finare deladt och vida dyrare. Då emellertid bestämmelsen är gjord af en så utmärkt Experimentator, som Quetelet, förtjenar den säkerligen fullt förtroende. År 1829 hade Quetelet funnit inklination vara =68^56'5, hvaraf synes att inklinationen ej ännu uti Brilssel uppnått sitt minimum.
G öt ting en.
Svängningsförsöken gjordes här den '7 Maj
uti den bredvid observatorium , söder om det-

i6
samma

belägna trädgård. Nålen N:o i undersöktes af Gauss ensam, och nålen N:o 2, af
Harding och mig. Tiden observerades å en
Gauss tillhörig chronometer, hvars dragning ej
behöfver tagas i beräkning.
Tid för 3oo oscillationer.
Nålen N:o i.

Mellan

0 — 3oo
10' — .3io
20

320

3o — 33o

Nålen N:o 2.

Temp. =+i9°o Temp. =4-i5°3 Temp. =i-\-i'i°o
5 1,04
i9'5o'92
5 1, 84
I9'52"l2
5o,64
11,2
20' 1 1 ''2
i1,2
51,76
0,4
110,8
10,4
5o,28
5],4o
5o,24
5 1,34

40 — 340
5o' — 35o

50,96
50,89

5o,4o
10,0

60 — 36o

49>9^
46
,"
=
i9'5o"5o
'5
,9
|=
= 29 io"8väl
Till inklinations bestämmande funnos
tvenne äldre instrumenter , h vilka blifvit under
Medium

framlidne Prof. Mayer's tid förfärdigade; men
då dessa voro utan azinuilhal-cirkel och indelade blott för hvarje hel grad, samt slutligen de
dertill hörande nålariies axlar angripne af rost,
kunde jag iiärnicd oj anställa någon observation.
De enda säkra inklinations-bestämmelser man för
Göttingen äger, äro den af Himbot.dt och GayLussAc i slutet af i8o5 funne 69^29' och af
Gauss och Humbot.dt i Scplemb. 1826 observerade 68®29'5.

Den

härefter

följande årliga
minsk-

minskning af 2'8 skulle gifva inklination i832
z=z6S^i3', h vilken dock sannolikt är för liten.
Berlin.
Intensitets-observationerne gjordes i sällskap
DovE och Riess, den 26 Maj med nålen N:o I, och den 27 med nålen N:o 2, uti
det af Baron Alex. v. Humboldt i Herr Mendelsmed

sons trädgård vid Leipziger-Strasse uppförda magnetiska hus. Tiden räknades å en af Tiede förfärdigad chronometer.
Tid för 3oo oscillationer.
Mellan

0 — 3oo
10 — 3io
20

320

3o — 33o

Nålen N:o i.

Nålen N:o 2.

Temper. =+i3°75
52,4

Temper. =+12°.

i9'52"8
52,0
5i,6
5 .,4
5i,4

40 — 340
5o- — 35o
60 — 36o

20'l5"4
1 5,0
1 4.6
.4.2
14,2

5 f ,2

l4,2
i3,8

= .9'5."8

= 20'l4"5

Medium
Inklinationen bestämdes äfven uti det nyssnämda magnetiska huset, med en Rtess tillhörig, af Gambey förfärdigad Boussole, h vilkens
begge nålar försöktes. Observationerne gjordes
blott uti meridian.
2
K, v. A. HandL 1882,

tS
Efter polernas
reuversion.

Före polernas
reuversion.
Nälen ]\:o 1
d. 20 Maj fr. kl.
11 till i 2.
Trålen N:o 2
d. 22 Maj middagstiden.
IVålen Nro 1
d. .SO Maj fr. kl.
1 5Nålen
till 5 8N:oeft. 2m.
d. 3 Juni förmidd,

Öster,

Vester,

Vester.

Öster.

67°45'8

68°44'8

68034'7

68°10'0

67,18,9

69, 4,4

68, 6,8

68,33,7

67,49,6

68,32,3

68,26,6

67,48,0

68,53,6

68, 8,5
67,49,7

Tages medium

68,32,7

68°18'8
16,0
14,2
16,0

af alla dessa observationer,

h varibland den sista gjordes al" Riess, så erhålles 68^1 6^2, bvadan: absoluta medelinklination i Berlin i början ar detta år kan antagas:
Detta värde stämmer väl ej öfverens med
det af RiESS pä samma ställe och med, samma instrument i Decemb. r83i funna 68°24',
men tyckes dock, då det är medelresultatet af
flera dagars observationer, hvilka sins emellan
ej betydligt afvika, fÖrtjena mera förtroende. De
nyss före dessa uti Berlin i sed na re åren observerade värden äro:
af HuMBOLDT och Encke i Dec. 1826:
—

Encke i April 1829

68^39'

Dr Erman i Maj i83r

. 3o'6
De tvenne första glfva en åilig minskning
af 3'^, b vilket är densamma, som den man erhåller, om någon af dem jemföres med det af
IIuiviBOT.oT och Gay-Llssac om vintern 1806 funna värde =69°53'. Tnklination skulle härefter
i April i832 \uf;illit =68°r95, i fall en dylik
med tiden projnuiionell minskning fortfarit att
äga rum.
Skillnaden emellan denna och den nu

fLinna 68° iG är ej så betydlig, att den ej väl
låter förklara sig, till en del genom en obetydlig
tillökning i årliga variation, och till en annan
del genom fel i observation. De af Erman och
RiESS erhållna resultater synas deremot vara be-=
stämdt felaktiga: den förres, emedan det, såsom
observeradt för Öfver ett år sedan, således bordt
vara större, och den sednares, emedan det påtagligen är för stort.
Observationerne 1826, 182g och i är, visa lyd^
ligen, att inklination fortfar j att aftaga i Berlin.
Stockholm,
Intensitetsförsöken gjordes uti ett pA slät^
ten norr om observatorinm uppslagit tält. Tiden
räknades å en äldre Engelsk chronometer^ b vilken
tillhör Herr Öfverste Ljungberg, och hvars drag^
ning var omkring 4^' om dygnet. Vid en del
af dessa observationer har Herr Kapten, Baron
Wrede haft den godheten biträda. Forsöken med
Gambey's Boussole blefvo anställda tvenne gånger, neml. d. 2*7 Juli och d. 10 Aug., då resultaten voro följande:
Tid föl 300 oscillationer.
Från

0— 3oo
10—310
^20— 320
30—330
40—340
50-350
60—360
Medium

Nålen N:o 1.
d. 27 Juli.
T. =+23°0

d. 10 Aug.
T. =+22°5

21'13"4
13,4
12,8
12,4
12,2
12,0
12,0

21'13"6
13,2
12,4
12,4
12,4
12,0
12,0

1 =21'12"6

d.

N:o 2.
T.
10 Aug.
d. 27 Juli.
T. =4-17°25.
=+22°l
35,8
38,0
21'38"4
21,36"2
35,6
37,8
35,6
38,0
35,4
37,6
37,4
35,0
35,0
37,2
Nålen

= 21'12"6 1 =2r35"5

r2i'3r'a
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Då i anseende dertill, atl, de temperaturer, vid h vilka svängningsförsöken blifvir, af mig
å de särskilta orterna anställda, ej varit desamma, en korrektion måste å de observerade oscillationstiderne anbringas, för att reducera dem
till hvad de vid en gemensam temperatur skulle
vara, har jag, såsom i början af denna uppsats
nämdes, gjort här i Stockholm särskilta experimenter, för att hos hvar och en nål finna dess
intensitets förändring med temperaturen. ChriSTiE, Hansten, Riess och Moser, m. fl. hafva
väl anställt dylika försök, men de af dem
nyttjade nålar hafva annan form och andra dimensioner, än de GAMBEYska h vilket gjorde
en särskilt prof ning af dessa nödvändig.
En sträng undersökning häröfver är mera
invecklad än man vid första påseendet skulle tro,
emedan den vid tvenne olika temperaturer funna skillnad i oscillationstiderne, kan uppkomma,
ej endast af den genom temperatur-diflerensen
förorsakade förändiingen i sjelfva nålens styrka, utan äfven tillika af en möjligtvis mellan de
båda observationsepokerna inhäiriul ändring i
sjelfva jord magnetismens inlensiict. IVIen för att
åtskilja dessa båda omständigheter, eifordras, att
undersöka samtidigt båda nfdarne, och att härvid med hvar och en göia åtminstone trenne
svängningsförsök. Låt ncmligen intensiteten vara a', a", a" hos den ena nålen vid temperaturerna t',t", t"\ och cl\ a!\ oC" hos den andra vid temperaturerna t', t', t", samt vid de
tre särskilta tillfällen, då nfdnrne äga dessa temperaturer och sväni^a snnilidiqt, jordiiilensiteten
*) Dessa äro ii3 iiiilliiiieler hniqa,
samt 1 iiiilini. Ijocka.

8 millini. breda
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vara A', A", A"', och de observerade oscillatioiistiderna blifva befunne n', n'\ v!" för den ena,
och /, v", v" för den andra nålen, så äro, om
K, L beteckna tvenne konstanta qvantiteter, beroende af nålarnes momentum inertiae, m. m.:
enligt de första samtidiga observationerne:

enligt de andra:

K

a"'A'"=:

je:
hvilka eqvationer gifva:

L

K
^nj,n

Den lag, hvarefter intensiteten aftager med2
/"
temperaturen, är ännu obekant; men då förändringen är liten, så kan den, åtminstone inom
de temperatur-gränser, inom hvilka försöken vid
luftens temperatur komma att ligga, antagas vara proportionell med temperaturen. Äro således
a, Ä, intensiteterna vid o^, och m,fj. tvenne konstanta coefficienter, så blifva:
a! =za{\ — mt' ) och a' =flt(i —

)

hvarigenom, då m, ^ äro hÖgst små qvantitetei:^
de nyss funne två eqvationerna gifva:
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och{._,<r:
r,}(^)'={,-.y--)}Q'

utur 11 vilka erivatioiier de två obekanta coefficientema m och /j, kunna beräknas. Ville man bestäQiraa coefiicienten blott för en af nålarne, kunde man låta den andra nålen göra sina be^se
med den förras samtidiga svängningar vid en och
samma

temperatur; man 6nge då t. ex. r"=T', och:

Men härigenom skulle fvra observationsserier
blitva nödvändiga for utrönandet af beo:£:e nålarnes coéfiicienter.
Detta fullt noggranna sätt har jag nu ej kunnat anviinda , emedan det fordrade tvenne svängningsapparater och tvenne chronometrar, och dessutom nödvändigt, att inklinationsändringen samtidigt observerades. Jas: bar derföre nödjjats inskranka mi? till att £;öra med hvar och en af
nålarne successiva experimenter vid tvenne olika
temperaturer, utan att fästa afseende på den ändring jord magnetismens intensitet möjligtvis under tiden undergått. Inflvtandet, som den häraf
uppkommande osäkerhet uti värdet af korrectionscoeilicienten äger på intensiteternas reduktion till
samma tempeiatur, kan visserligen vid stora i ediiktions-distanscr blifva betydligt, men dock ej
uti ifrågavarande fall särdeles märkbart, uär temperatiir-exti emerna . endast
äro +f)° och

Dessutom har jag, livad temperalurerna vid dessa experimeater beträffar, valt den ena i granskapet af o° och den andra i granska pet af +3o°,
h vilka äro tillräckligt aflägsna fran hvarandra,
för att gifva coefficienten med temlig noggranhet, under det de å andra sidan omfatta
nyssnämde extremer. En betydligt större temperaturskillnad skulle möjligtvis förorsakat en per^
manent förlust af magnetism hos nålarne, eller
också ej medgifvit antagandet af förändringens
proportionalitet med temperaturen.
Försöken hafva blifvit anställda den i5 Aug,
uti det ofvannämda tältet, med en särskilt för
detta ändamål inrättad apparat, bestående af en
med blybotten försedd kopparlåda, ställd uti en
stor låda utaf träd, invändigt öfverdragen med
ett tunt lager af harts. Mellanrummet mellan
dessa begge fylldes, ena gången med sönderstött
is, och den andra med vatten af omkring +3o°.
Kopparlådan, hvars höjd var 5| tum, hade invändigt, en och en half tum från öfre kanten,
en fals, hvarå den spegelglasskifva hvilade, som
tillslöt lådan. I midten af denna skifva var slipadt ett hål, öfver hvilket fastskrufvades ett glasrör, varigenom
h
coconstråden, som uppbar nålen, gick; dessutom var, bredvid glasrörets messingsfattning, å samma skifva ett mindre hål an-^
bragt, hvarigenom en termometer kunde införas,
så att dess kula blef i samma horizontella plan,
som det, hvari nålen svängde, utan att dock bin-»
dra dennes rörelse, FÖr att observera nålen, voro å tvenne motstående väggar af kopparlådan,
Öppningar gjorda, i hvilka så långa kopparrör
sutto fastlödda, att de utgingo genom motsvarande hål å tvärlådan. Uti ett af dessa rör, hvilka
invändigt vid kopparlådan voro med ghisskifvor
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tilltäppla, för
förekomma allt luftdrag, var
ett med hårkors försedt mikroskop insatt. Hela
trädladan, som livilade pä ett med messingsställskrufvar försedt trädkors, så att den ofvannämde glasskifvan kunde injusteras i vattpass, var
slutligen rörlig kring centrum af trädkorset, medelst en mikrometerskruf af messing, hvarigenom
det vid lådan fastade mikroskopets hårkors kunde noggrant ställas i magnetiska meridian, och
nålens svängnings-amplituder således erhållas lika
stora på båda sidor om detsamma. Afständet,
hvartill nålen hängde från blybotten, var 3^ tum.
Tid för 300 oscillationer.
Från

Nålen TSro 2.

mien N:o 1.

T.=4-29°25. T. =+l°75. T. =-l-29°0.
0—300
10-310
20—320
30—330
40—340
50—350
60—360

21'16"0
15,6
15,6
15,6
15,2
14,8

Medium

14,8
1
1 =21'15"4

21'8"0
6,8
7,2
6,6
6,4
6,8
6,8
=21'6"9

T. =+l°ö.

41,2
21'4l''2
40,8
40,4
40,2
40,0
39,8

21'32"0
31,2
31,2
30,8
30,8
30,4
30,8

: =21'40"5

r=21'31"0

För att ifrån dessa observationer beräkna
coellicienten, så lät, såsom i det föregående, a, a"
beteckna intensiteterna vid temperaturerna t', t",
och t\ t" oscillationstiderna, så, att, om coellicienten =

och :

Man får då:

^
t" --t'

eller, emedan

-j;
T är obetydligt mindre än enheten

Härigenom fås för nålen N:o i:
^'=0,0004829
och för nålen N:o 2:

^"=0,0005196.
Om man nu nyttjar dessa värden, för att
beräkna oscillations-tiderna vid de temperaturer,
som ägde rum d. 27 Juli och 10 Aug. då Gambeyska Boussolen begagnades, erhålles följande
förelse :
jem
Observ. tid. Beräkn. tid. Differens.

1273''4 +0''8
1273,2 -f 0,6
Juli 1295''5 1296"5 +1''0
2^^- ^7^^
]V.o z.Mlen i^.o
i>aien
^297, 8
1298,1 +0,3
De beräknade tiderna utfalla således något
större än de observerade; i synnerhet är detta
händelsen för d. 27 Juli. Möjligtvis skulle kopparlådan, genom någon orenhet uti kopparn eller iblyet, varit härtill orsaken. Då emellertid
differenserne ej äro så betydhga, att de ej till
största delen kunnat uppkomma genom observaJuli
TV.o i Jd. 27o
TV^i.n i>.
ixaien

127^6
1272,6
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tionsfel, kan man från alla observationerna d. 27
Juli, d. 10 ochiSAug. tillsammanstagne, genom
minsta qvadratmetoden, beräkna sannolikaste värdena af ^, enligt formeln:

^-r'

S,{t'^tf

der t är den lägsta temperaturen, ocb r den motsvarande oscillationstiden, samt / en af de andra
oscillaLionstiderne vid temperaturen t\ Härigenom fås:
^'=0,0004660 och ^"=o,ooo5oo6.
Inklinations-hestämmelse, Denne gjordes uti
det ofvannämde tältet med det Upsala Universitet tillhörige, af Gambey konstruerade, inklinations-instrument.
Den

1 Aug, Från kl. 1 5 till 8 eft. m.
Näle7i N:o 2.
Före polernas
reuversion.

Ufi Meridian.
Azimuth 10°.
Den

Efter polernas
reuversion.

Öster.

Vcstcr.

Vester.

Öster.

71°42'5
71,58,3

71°33'5
71,49,2

72°20'8
72,32,0

71,12,0
70°58'8

Medium.

71,52,8
71°38'9

2 ^itg* Från kl. i i f. m. till 4 ^^t. m.
j\ålc7i y.-o 1.
Före polernas
reuversion.

Meridian.
Azimuth 10°.
Azimuth 20°.

Efter polernas
reuversion.
Medium.

Öster.

Vcstcr.

Vester.

Öster.

71°44'4
71,58,2
72,46,0

71°41'8
71,55,5
72,45,0

72°
72 223'74
73,12.0

71°11'5
71,26,1
72,15,0

:i,55,5
71°40'3
72,44,5

Den i 2 Ang. frän kl. 1 1 lill 13. JSålen JV.-o s.
Efter polernas
Före polernas
reuversion.
reuversion.
Medium.
Öster.

Vester,

Vester.

Öster.

72017/4 1
71°27'2 71049/7 71°40'0
71°6'0
Resultaten utaf dessa observationer, då de

Meridian.

tvenne första blifvit beräknade enligt minsta qvadratmetoden, äro:
d.
d.

I Aug. Inklinationen enligt N:o 2 ='7i°38'o.
2 Aug.
—
—
N:o I =
4^>5-

d. 12 Aug.

—

—

N:o 2 =

4ojO.

Medium =^i''3g5.
hvarutaf följer, att absoluta medelinklination i
Stockholm vid medium af 1882 är:
Uti Kongl. Vetenskaps-Academiens Handlingar för 1768 finnes af Wilcre uppgifvit, att inklinationen det året varit, såsom han säger, i
det närmaste =^5^. Ehuru väl denna observation, ihänseende dertill, att man den tiden ej
kände alla de omständigheter , h varpå inklinations
noggranna bestämmelse beror, kan vara osäker
på många minuter, så tjenar den dock, att gifva ett ungefärligt begrepp om den i Stockholm
varande årliga ändringen af inklinationen, h vilken härefter skulle utgöra omkring 3'.
Hanstén har, vid sitt vistande i Stockholm
i Juni 1828 bestämt inklinationen och funnit den
=7i°39'6,
hvilketunder
värde,de dåsedan
enligt
all sannolikhet inklinationen
denna
tid för^
flutna fyra år, ej varit oförändrad, troligen är
för litet.
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För alt nu slutligen af de föregående observationerna beräkna förhållande'^ mellan intensiteterne uti Stockholm , Berlin, Göttingen, Briissel och Paris, måste de observerade oscillationerne först reduceras till en gemensam temperatur.
Då denna reduktion, medelst de ofvan funne
korrections-coeÖicienterna , verkställes till +i5°,
hvilken temperatur ungefär är medium af de,
vid h vilka försöken gjordes, erhållas de i sista
kolumnen af följande tabell införda värden:
Nålen

Observerad
temperatur.

y-.o 1. J
1 ++ 19,9^5,
0
N:o 2. .
+ 9, 5
■
+ 19, 7
Briissel. « N:o 1.
+ 17, 0
y-.o 2.
+ 16,75
+ 19, 0
y-.o 1. .
+ 15, 3
Göttingen. 'y-.o 2.
|y-.o 1.
+ 12, 0
Berlin
+ 13,75
. |]N':o 2.
+ 0
+ 23, 0
+ 22, 5
Paris

Stockholm.j

.

1,75
, ++29,25
. [1
jN;o1
+ 17,25
+ 22, 1
N:o 2. .
+ 29, 0
, + 1, 0

Observerad
Till +15°duceradretid.
oscillationslationstid. oscil1175"
1177, 18
1197, 7
1199, 9
1194, 9
1216, 9
1191,46
1190, 5
1191, 8
1210, ''8
1214,
5
1273, 3
1273, 3
1276, 1
1267, 6
1296, 2
1298, 5
1301, 2
1291, 7

1176,7
1176"6
1199,3
1198,5
1194,4
1216,4

>

1190,3
1190,4
1211,7
1192,1
1215,4
1270,9
1271,1
1271,9
1271,5
1295,5
1296,2
1296,6

d

1296,2

De för SLockhohn anförda liderne äro härvid korrigerade för dragningen hos chronomeLern,

hvilkeii, under den tid ett experiment räckte,
utgjorde
Utaf o"68.
dessa resultat ärode, som nålen N:o i
gifver, både för Paris, Göttingen och Stockholm,
om man för denne sednare dock undantager de
som erhöUos nar nålen svängde uti kopparlådan,
så noga öfverensstämmande, som möjligt. Deremot äro residtaten med N:o 2 sins emellan afvikande, uti Paris på o''8, och i Stockholm på
o"7.
De värden man häraf erhåller å horizontella
intensitet ernås förhållanden äro, då den i Paris
antages såsom enhet, följande:
Paris. Briissel. Göttingen. Berlin. Stockholm,
enligt N:ol
1,0000 0,97042 0,97695 0,97416 0,85697
— N:o 2 (a) —
0,97208 0,97964 0,97368 (a) & (c) 0,85858
— N;o2(é) —
0,97078 0,97833 0,97238 (a) & (t/) 0,85607
(b) & (c) 0,85586
Medium

=MÖÖÖ

0,97109

0,85493
{b) & {d) 0,85648
0,97831 0,97341

Ehuruväl skäl skulle vara, att utesluta observationen med N:o 2 , uti Paris d. 25 Nov., och
uti Stockholm d. 27 Juli, torde dock vara säkrast,
att stanna vid dessa media, då i alla fall, såsom jemförelsen mellan de enstilta resultaten tydligen visar, man ej kan svara för ett fel af 0,002.
Medelst dessa värden å horizontella intensiteterna, och de observerade inklinationerna, erhållas nu följande värden å de relativa totala
intensiteterna :

Inklination.
Total
Intensitet,

Paris.

Briissel.

Göttingen.

Berlin.

Stockholm.

67°4l'
1,0000

68°49'
1,0205

68°13'
1,0010

68°16'
0,9982

40
1,03
71°40'

3o
Resultaten för Brussel och Stockholm visa
således tydligen, att totala intensiteterne der äro
större än i Paris, och i tilltagande med geografiska latituden. Att intensiteten i Göttingen utfaller ungefär lika med den i Paris, härrör möjligtvis deraf, att inklinationen 68°i 3', hvilken ej är
observerad, utan genom induktion funnen , sannolikt är såsom jag redan i det föregående anmärkt,
för liten. Berlin visar deremot ett bestämdt undantag från den Humboldtska lagen, troligtvis
förorsakadt af lokala förhållanden.
Under en resa 1829 genom Tyskland har
QuETELET *) anställt magnetiska intensitets-observationer iBerlin och Göttingen, och derigenom erhållit följande förhållanden mellan horizontella intensiteterne i Brussel och på dessa
ställen:
iBiussel. Berlin.
1,0000
1,00654

Göttingen.
1,00625,

hvilket, då intensiteten i Brussel relativt till den
i Paris antages =0,97109, gifver intensiteten i
Berlin =0,97744
i Göttingen =0,97716, utaf
hvilka denna sednare endast differerar om — 0,001
ifrån hvad jag funnit,
men den förra deremot
om +0,004.
Vid sin sednare resa r83o genom Frankrike
och Italien
har Queteket anställda
••■■') funnit,
medium
af observationer
medsåsom
4 nålar,
förhållandet mellan horizontella intensilelerna uti
Paris och Briissel vara:
*) Recherches sur Tintensile nja^nelique de differens lieux
de TAIIemagne & des Pays-Bas.
i**) Recherches sur l'intcns. magn. en Siiisse 6c en Italie.
Me'nioircs de TAcad. de Bouxelles, Vol. VI.

|
|
j

j

1
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Paris.

Briissel.

1,0000
0,9697,
h vilket endast differerar om — 0,001 3 från det
af mig observerade värde, och således inom gränsen för möjliga observationsfel Öfverensstämmelsen blifver ännu fullkomligare, om observation
med nålen N:o 2 d. 2 5 No v. uteslutes från mina observationer, emedan dessa då gifva relativa
intensiteten i Brussel =0,9705.
Uti Juni 1828 har Hanstén funnit Intensiteten i Stockholm relativt till densamma vid
aeq vätor vara =i,386i, h vilket, då enligt Alex.
v. HuMBOLUTS observation, intensiteten i Paris
antages =1,3482, gifver intensiteten i Stockholm
= 1,02811 relativt till Pariser-intensiteten antagen såsom enhet. Då detta värde differerar med
o,oo589 från det resultat jag erhållit af flere observationer, hvilka från deras gemensamma medium ejdiffererar på mera än 0,002 , måste man
härutaf sluta, att, så vida ej Hanstens resultat
är betydligt felaktigt, intensiteten är i tilltagande
i Stockholm, ehuru väl detta ej är särdeles sannolikt.

Om

Transit- Instrumenters
nande, och iakttagande
nödvändiga

begag-

af dervid

korrektioner

j

af
JÖNS

SVANBERG.

Anskönt idealisk precision, oaktadtall ansträngning af äfven den mest sinrika uppfinningsgåfva, aldrig till fullo kan ernås i bestämningar, som ytterst hvila på erfarenhets uppgifter,
bör icke desto mindre denna utgöra det aldrig
uraktlåtna målet för vetenskapsmannens ifrigaste
bemödanden. 1 detta afseende bör första omsorgen för hvar och en, som befattar sig med
observationer, h vilka, i ett eller annat hänseende, hafva bestämmande af qvantitet till föremål,
och vid hvilka således, speciell för detta ändamål konstruerade instrumenter nödvändigt erfordras, alltid vara, att med all möjlig kritisk
uoggranhet undersöka, huruvida icke sjelfva
dessa instrumenter iiro behäftade med sådana
fel, som, i mer eller mindre synbar måtto, nödvändigt måste förrycka alla dcrmed erhållna resultaler. Sålunda, då, vid anläggande af ett
astronomiskt observatoi ium , en af de första dervid förekommande angelägenheter blifver, att, så

myc-
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mycket möjligt är, närma sig till idealisk ackuratess vid middagsliniens uppdragande för detsamma, och, då tillförlitligheten af alla dervid
observerade meridian-passager, väsendtligen beror af en fullständig kännedom, utaf alla det
dervid begagnade transit-instrumentets egenheter, bör första undersökningen i afseende bära
blifva:
i:o Hvilka äro de fel, som förskrifva sig ifrån
instrumentets ursprungliga konstruktion?
2:0 Hvilka åter äro de, af dessa oberoende,
som till äfventyrs kunna vara begångna vid
dess första uppställning, eller ock sedermera
tillkomna, genom bristande fasthet, vare sig
i sjelfva instrumentet, eller ock de underlag *
på hvilka det h vilar?
3:0 Hvad verkan äga dessa fel till förryckande
af dervid erhållna resultater? ocli på hvad
sätt kunna de, genom ändamålsenliga observationer, upptäckas, samt till sin verkliga
qvantitet bestämmas?

Bland fel, som allenast böra tillskrifvas in§ 2. äro bristande cirkelstrumentets konstruktion,
rundhet och olikhet i diametrarne till de tappar,
som bestämma rotationsaxeln, de hufvudsakligaSte. Undersökningen deröfver verkställes nu
mera, till snart sagdt idealisk precision, med så
kallade fuhlheblar j och kunna deraf härrörande fel, för instrumenter, som komma från' MunchNERS verkstad, gemenhgen antagas till att i det
närmaste vara evanescerande. Deremot gifves
det andra fel, hvilka det helt och hållet beror
på observatorns egen omtänksamhet att förekomma, och hvilka äro följande:
K. v, A. Handl. 1882,
3
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i:o Att tubens syn-axel icke är vinkeliät emot
instrumentets lotationsaxel; hvaiaf följer, att
den i stället för att beskrifva ett plan, hvars
intersection med himlasferen skulle formera
en stor cirkel, i sjelfva verket allenast beskrifver ytan af en rätvinklig con , hvars intersektion med samma sfer formerar en mindre cirkel, uti ett plan, som är parallelt med
det af förenämde stor-cirkel;
:j:o Att sjelfva det emot rotationsaxeln vinkelräta planet, icke går genom observatorns zenith, hvilket kommer af denna axels lutning
mot horizonten;
3:o Att ändtligen detta plan icke går genom
verldspolen, och således icke är meridianplan.

Vid undersökningen om. dessa fel, kan man,
3
så vida härvid allenast§ afses praktikens behof,
alltid antaga dem, att allenast vara differentialqvantiteter, äfvensom ock, att de aldrig öfverstiga gränserna af de korrektioner, som man
förvarat åt sig: Emot det första, genom den
mikrometer- rörelse man lemnat sjelfva tubens
diafragma inom sin hylsa; emot det andra, genom den mikrometriska höjning eller sänkning,
som blifvit lemnad åt det ena l'^:et, i hvilket
ena tappen på rotationsaxeln hvilar; och emot
det tredje, genom den mikiometriska rörelse
man lemnat samma
parallelt med horizonten.
Om det försias tillvarelse älvarnas man genom inslrumentets omkaslning, då nemligen
synaxeln, vid tapparnes omvexling i de begge
K:orna, icke betinnes siglande åt samma punkt;
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om det andras, genom vatlpassets vederbörliga applicering; och om det tredjes, antingen
genom jemförande af observerade passager, genom transit-instrumentet, med verkliga kulminationsmomenter, som man bestämt genom
korresponderande höjder, eller ock, genom circurapolarstjernors observerade öfre och nedre passager, på sätt som i det följande skall
visas.
Hvad det första af dessa fel beträffar, så
kan detta gemenligen, för alla väl konstruerade
instrumenter, antagas, att vid all observation
vara alldeles omärkbart, helst det med lätthet
upptäckes, och efter att en gång hafva blifvit
till sin qvantitet bestämdt, mindre än något af
de andra, är underkastadt förändring; hvad åter
det andra angår, så är detta både mera föränderligt, och korrektion deremot alltid förenad
med någon betydligare tidsutdrägt; ändtligen
blifver det tredje visserligen oförändradt, så vida instrumentet, omedelbarligen före livar och
en observation, alltid inriktas på en derföre uppställd mire; men, då i alla fall dennas läge, allenast genom en länge fortsatt serie af noggranna
observationer, kan definitivt bestämmas, blifver
man icke desto mindre alltid nödsakad, att antaga det, för att möjligen hafva ägt rum vid
mirens provisionella uppställning; äfven kan ofvannämde justering, i sjelfva verket icke utan
tidspillan äga rum, så ofta som föränderligheten,
af det härvid möjliga felet, sådant fordrar, och
blifver det derföre alltid nödvändigt, att vara
betänkt på utvägar, att genom observationer bestämma, så väl qvantiten deraf, som ock deremot svarande korrektioner.
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För att med vederbörlig alliuänbet omfatta
§ 4alla härvid möjligen förekommande
händelser,
antagom, att
OASFBN föreställer horizonten,
O

Öster,

S

söder,
vester,

N

norr,

SZPN

....

meridiancirkeln,

Z

zenith,

P

polen,

......

A'E'CeB

AEeB

PE

.... den storcirkel, som syn-axela
skulle beskrifva, om den vore vinkelrät emot rotationsaxelu ,

.... den mindre cirkel, som syn-axeln
verkligen beskrifver, derigenom att
den icke är vinkelrät emot densamma,

....

horarcirkeln for en gifven stjerna, då
den, vid sin öfre passage, går genom tubens verkliga syn-axel,

PE' ....

horarcirkeln för samma stjerna, då
den går genom planet af storcirkeln

Pe och Pe

AECeB',
.... snmma

stjernas motsvarande

horarcirkhii-, vid dess nedre passage,
samt nedfällom ifrån u4 och P, emot AECeB",
vinkelräta storcirklnrne Aa^, PQj och sammanbindom E med E , samt e med c' likaledes genom storcirklar. Ändtbgen betccknom med

. den vinkel , som tubens synaxel gör
med dess i otationsaxei , räknad ifrån
öster,
— /. . . den vinkel, som planet af storcirkeln
AECéB' gör med horizonten, äfven räknad från öster,
Ä . . % . . azimnth af punkten Aj, eller den intersectionspunkt, som planet AEeB gÖr
med horizonten, räknad nemligen
från söder åt öster,
A^^^ ....

den gifna stjernans ascensio recta,

....

samma

stjernas deklination,

'^m • • ' • Ögonblicket af samma stjernas passage
genom transit-tubens syn-axel, anno^
teradt på en klocka, som är reglerad
efter stjerntid,
X

observatoriets polhöjd.

Då blifver, till följe af sferiska triangeln AÄa
^\\\Aa=z^\nA\^\\\.AA',
emedan

Aa=:S,

det vill säga,

och ^'=i^— /,

sin ^a=cosin/.sin^y^'=:sin£,
eller, då g, / och A A' allenast äro differentialqvantiteter,
AA'z:=B, och deraf alltså SA—ct—e,
Vidare, af sferiska triangeln ASC
tBugSC=sinSA.tangSAC
det vill säga
^cotangCZ= — sin(Ä — g).cQtang/^
och följaktligen, då ct,, s och / allenast äro
difFerential-qvantiteter, hvars högre digniteler
kunna bortkastas,
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TangCZ=

, hvaraf ändtlio;en

sin CZ =
Men

. och cosCZ =

— ^-

nu är

jyp=\,

och cp=i'^-K-cz,

följaktligen
sinCP=cos(>.4-CZ)
= cosX . cos CZ— sin X. sin CZ
(öt— £)cosX— 7. sin X' '

och

cosCP=sm('K-^CZ)
rssinX.cosCZ + cosX.sin CZ
(öt — g) sin X+/.COSX

äfven gifver triangeln j4'CS
cosSCA'=i cos Syä' . sin SA' C
= cos(ä— g), cos/

följaktligen

i— cosiSr^^', det vill säga

eller, da högre diniensitMici' ai a—e
kastas,

och / hort-

samt slutligen häraf
SCA'=. sin SCA'= tang^C^'^ VC^-ej^^+P ,
och således
sin CP . sin SCA'z={ct — g). cos ^ — /. sin x ,
samt
cos
men

. tang 5C^'=« (öt— g). si n X + /. cos X ;
nu är
sin PQ=.sm

SCA\ sin

och cotCP<?=cosCP.tangÄC^';
alltså blifver
sinP(J=(«*— g).cosx-./.sinX=:tang.P(^
och

cot=(7P^=(flt-'£).sinx + /.cosX.

Vidare gifver sferiska triangeln E'PQ
cos EPQ=. CO IPE . ta ng PQ
= tang^{(Ä-^g)cosX~./.sinx},
hvaraf är klart, att skillnaderne, mellan en rät
vinkel och EPQ, CPQ allenast äro diflferentialqvantiteter , och således, då högre digniteter
af coi E'PQ

och cos CPQ bortkastas, att
CPQ=j^~^cotCPQ,

samt
EPQ= i^^-^cos EPQ,
EPC= cot CPQ
cos EPQ
= (flt — e). (si n X — ta ng ^ . cos x)
+ /.(cosX + tang^.sinx)

och deraf

4o

(ct — g) (sitiÅcos^ — cosx.sin^ )
""^
cos^
/ (cos X cos ^ + si n X sin ^ )
cos^
=ssec^{(c6 — £).sin(x— ^)+/.cos(x— ^)},
och emedan E'Pe är en likbent triangel och PQ
vinkelrät emot E'e , måste ePQ vara =zE'PQ,
och således
CPe':=. CPQ + EPQ
samt deraf ändtligen

= 2'

cotCPQ-^ cos KPQ,

e'PJV= CO t CPQ + cos
= (c6-'g). (sinx + tang^.cosx)
+ /. (cos X — tang ^ . sin x)
= sec^.{(it — 6).sin(x + ^) + /.cos(x + ^)}.
Slutligen är EE'z=Ja=6=ee ,
och, till följe al* de likbenta trianglarne£'P£", ePe\

sin^^^^^^=sec^. sin ^—^, och deraf ^'PjE'^ g. sec^;
alltså hlifver ändtlisien
j5'P5'=sec^{ct.sin(x — ^)4-/.cos(x—
ePN=s^ec^{cc. sin (x+^) +/. cos (x +

i — sin(x--^)}.
— g . I + sin (x+^}.

Således, oni cl, I och g uttryckas i tid,
och 31 anlaqes att hoteckna ögonblicket af en
stjernas passage genom transil-tuDcns syn-axel
vid dess öfre passage, samt
motsvarande
ögonblick i dess nedre passage, begge nemligen
annoterade på en klocka som är reglerad efter
stjerntid,
då ])lifver, för en sljerna, hvars

ascensio recta är =^,„ och deklination =^^,
ögonblicket af dess öfre passage genom meridianen
=M,„+secS„{<*sin(x-SJ+/.cos(?.-5J}\
}.£
+ secS^.{i-sin(x-S,J
= y¥^+secS,„.{«.sin(x-^J+/.cos(^-^J}\

^'•''^

+ 2^.secS^.sin{o?.5-i(x_^J}^
^ ^ '
samt ögonblicket af dess nedre passage genom
meridianen
=il/;+secS^{*sin(x+y

+ /cos(x+Sj}\

• ^
-secJ^{i+sin(x+Sj}.£ y - • ^
=M;+sec^^{*sin(x+Sj + /cos(x+^J}\
- 2 6 cos {o^. 5 - i (x+S J }^ sec t.

.
Antagom vidare, att
betecknar det ob§ 5'M^
serverade ögonblicket af samma stjernas passage
genom transit-tubens axel, vid dess öfre kulmination och sedan instrumentet blifvit omkastadt,
hvarigenom nemligen öfvergått till ^4 — 2 g, och
£ till —g, men
så väl till tecken som qvantitet, förblifvit oförändrad; äfvensom att 'iM^^ betecknar dervid observerade motsvarande ögonblick för den nedre kulminationen; då blifver
ögonblicket af stjernans öfre passage genom meridianen
=W„+secS^.{Äsin(x-Sj

+ /cos(x-Sj}

-sec^^{i+sin(x-^J}.6

)

/iIi;„+sec^,„.{*sin(x-»J + /cos(x-Sj}\
-2..secJ^.cos{o'.5-i(x-Ur

(3. o)
,

)• ^ ' ^

4i

4=»
samt ögonblicket af dess nedre passage genom
meridianen

= 'M'^ + sec
. {* sin (x+S J+/ cos (x+S^) }
+secJ^.{i-sin(>.+Sj}.e
='y¥;+secS„.{*sin(x+y+/cos(x+5j}\
+ 2«.secJ„.sin{o'.5-l(x+^.„)p; / *
följaktligen af tvenne omedelbarligen på hvarandra följande öfre passager, af h vilka 'M^^ må
antagas att hafva blifvit observerad efter M^^

24'='^1^„-^.-2e.secS„;
hvaraf ändtligen erhålles
e=|{('yJf„.-i»/j-24'}.coss^
samt likaledes af tvenne observationer vid nedre passagen

«=i{24'-('/¥;„-it^;,)}.eoss„,
hvilket, om

man

för polstjernan antager

^,,=88°25V', och 24^-(W -iT/,J = 5 sekunder i
tid, gifver £=i".o36 i vinkel.
Ibland andra förslag, som således kunna
uppgöras för undersökningen, huruvida härvid
något g finnes eller icke, tyckes alltså det, att
observera 24^— (W,,— il/J, lofva det tillförlitligaste resultatet, då i sjclfva verket man, med de
starka tuber, som åtfölja nyare transit-instrumenter, icke bör misströsta, att äfveu för polstjernan kunna, med ett ganska måttligt antal af
observationer, försäkra sig om värdet deraf, på
en qvantitct nära af högst en tids sekund,
b varigenom osäkerheten i bestämmandet af g inskränkes inom gränserna af högst ± o". 2 i vinkeL

Efter att sålunda hafva
erhållit värdet af g,
§ 6.
med all den tillförlitlighet tubens styrka det medgifver, och hvarutöfver i alla fall ingen möjlighet
kan tänkas att komma i denna bestämning, återstår att sedermera företaga undersökningen om
Ä och /. Till den ändan begynnom med den
enkla anmärkningen, att för hvar och en stjerna, intervallet mellan dess öfre och nedre passage genom meridianen, alltid är 12 timmar;
denna gifver, till följe af observationer under
oförändradt läge af transit-instrumentet (det vill
säga, då omkastning icke ägt rum),

'2=^:--i^44.^{sin(x+^J-sin(x-^J}.sec^^
^{I [cos ("X-y - cos C^+U J + 2 e} . sec
= M'--il/ -2g.sec^^
+2 (ct~^I. tang x) . cos X tang

^ ....

och följaktligen

(5.0)

Ä-/.tangx=l{i2
}. sec X cot ^
+ €.secx.cosec^ ,
Likaledes gifver samma

anmärkning

•='='^:-'^™ + * {sin (x+S J-sin i^-tj}. sec S
-{ /[cos (x_^J_cos (x+^J]- 2 e}. sec
='^:-'^„+2

6.sec^^
+ 2(ä— /.tang x) COS X tang

och deraf ändtligen

« - / . tang X = I { 2^^
} . sec X cot^^
— É.secX.cosec^ .

(6.0)
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hvilket, då det allenast tillkännagifver ett, till
följe af en annan observation, möjligen uppkommande olika numeriskt värde på samma funktion, som vi förut bestämt, bevisar en sålunda
möjligen inträffande olikliet, allenast oundvikligheten af observationsfel, samt att man, af dessa
olika värden, allenast bÖr hålla sig vid aritmetiska medium, såsom det sannolikaste. I alla
fall bör man anses, att härvid allenast äga en
eqvation med tvenne obekanta qvantiteter, emellan hvilka likväl en lineär relation sålunda blifver gifven. Icke heller gifva olika stjernor olika
lineär-relationer , och är det således klart, att
man aldrig kan komma till någon absolut bestämning afcc och Jj genom blotta jeraförelser af
stjernors observerade öfre, med hvarsoch ens motsvarande nedre passage genom meridianen. Emellertid, om man härvid begagnar polstjernan, erhåller man åtminstone en ganska skarp bestämning
af denna lineära relation; och, om man antager
8=0,

x= 59^^034",

^,„=88^25V',

samt
i2^V¥;-WJ=io"
erhålles härvid

i tid,

rf, — /. tang>.=o",
1 i tid =4''-o66 i vinkel,
hvarigenom alltså en sekunds observationsfel i
bestämningen af i 2^^— ('J/',— 'il/^J allenast åstadkommer ett fel af o"o2'^i i tid, eller o"/^o66 i
vinkel, uti värdet af den lineära funktionen
i. tangX.
§ 7-_
_
För att få veta, huruvida icke, genom jemförande observationer på olika stjernor, man
äfven skulle kunna erhålla värdet af någon annan lineär funktion, och derigenom slutligen be-

stämma cd- och I ^ livar och en för sig; antagom derföre, att man äfven observerat en annan
stjerna, hvars ascensio-recta vore =^^^, och dekUnation =^^; så är klart, att ascensions-skillnaden mellan denna, och den härvid förut antagna 5
4
stjernan, räknad i tid, alltid är lika med intervallet, mellan deras liknämniga passager genom
meridianen, och med 12 timmar skiljer sig ifrån
intervallet, mellan deras oliknämniga passager.
Sålunda blifver, till följe af eqvationerna (i.o)
och (2.0),
v/sinfx-^^J sinfx—^N
.
X

^

n

m

n

m ^

/cos(%~i„) _ cos(x-»J\

+ £Csec^^-secS-^)
cosJ..sin(S„-y
\ J cos
n. cos ni
cos
cos
J
^ ^ sinx.sinfi^-^^

+ 2g.sinl('^ +0-sin^(^
cos
. cos ^

~^ )

och deraf ändtligen, då denna eqvation multipliceras med
cos^^.^_
n m
cosX.sin(S^„-^J'

+f { I + secx . sini

cosx.sin(^„-S-J
J . seci(S,
|

4Ö

\ cos.^^

cos.^^ /

cosx.sin(^^-^J

sinx.sin(^,--^J

hvilket, multipliceradt med
cos^ .cos^,„
cosx.siii(>„-^J

, gilver
cos^.cos^

+ e{i + sec X , sin 1

J . sec i

J })

Likaledes erhåller man, genom jemförande
af den förra stjernans öfre, med den sednares
nedre passage,
/sinfx+^,)

— i(sec.S^^ + sec.S,„)

sinfx—^ )\

cosx.sin(^^+^J

cos

. cos

eller, då detta multipliceras med
cos

cos

cosx.sin(^^+^j'
flt— /.tangx=
cos\.sin(S„+SJJ.(9)
+ e {1+ sec X . cos 1

. cosec (K+K) }t

8.
Således, om, till §korthets
vinnande, härvid
antages
cos^ .cos^

J } •cosX.sin(^-Ij =
cos
. cos ^

*

blifver ändtligen

COS^ .COS^

'
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«t-'/.laiigx=

Bn..n + ^ { i +SeC X . sin 'Sn-^^.n) '
1 (^,~^ J }
=^1.+ Kl +sec X. sin I
. sec ^ (^^-^^J }
och sålunda
sinif^ +^ ).cosl(^
^={B^..~B„.n)
n
■m

y
^

Af allt hvad vi sålunda i det föregående
utförligen visat, är klart, att, änskönt i alldeles
oberoende af cl och / kan bestämmas, genom
vederbörligt observerande af högre och lägre
stjernors begge passager genom meridianen, och
detta så väl utan, som med skeende omkastning af sjelfva transit-instrumentet , kunna likväl ct och / ingalunda på samma sätt bestämmas oberoende af h varandra, genom blotta begagnande af djdika observationer; emedan, ehuru
som helst man än må kombinera dessa, de likväl aldrig kunna leda till värdet af någon annan
lineär funktion, utaf de härvid sökta obekanta
qvantiteterna cl och /, än ^—/.taugx, h varigenom man alltså, för bestämmande af dessa qvantitctcr, aldrig någonsin knn erhålla mer än en
eqvation.
För att icke desto mindre
bestämma dra,
begge
§ 9dessa qvantitcter, den ena oberoende af den an-

dra, må deiföre följande melod begagnas. Man
bestämmer, genom korresponderande höjder,
kulminationsmomentet ?SJi^ af en stjerna , hvars
ascensio recta är =^^, och deklination =^^; då
gifver denna öfra passag
5n^=iW:,+sec^^,.{^sin(x--y+/.cos(x-J?J}
+sec^^.{i^sin(x^y}.g,
och deraf

ä+Z. cot(x—

(^nT-K)

• cos

=
. cosec (x-^ J
~{cosec(x-^^J~f}.g,

hvilket, då det jemföres med det på samma
sätt bestämda kulminationsmomentet af en
annan stjerna, hvars ascension är =y/^, och deklination =^^, enligt h vilken nemligen
ot+I, CO ta ng (x—^ J =
(iSR^-i/J . cos

.cosec (x-^ J
-'{cosec(x-^J-i}.g,

eller ock med skillnaden mellan begge dessa
stjernors observerade passag genom transit-instrumentets visionsaxel, enhgt h vilken, som vi
i det föregående visat,
Ä— /. tangx =
cos^ .cos^

+ g {I +sec X . sin ^

. sec

(K-K)}^

är klart, att man sålunda erhåller tvenne lineareqvationer, till följe af hvilka a, och / alltid
kunna bestämmas fuUkomligen oberoende af
hvarandra.
K. v. A, Handl. f832.
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Vi hafva hittills antagit vårt begagnade
transit-instrument, att vara behäftadt med alla
tre felen as-, e och /, hvaraf i sanning man icke
kan undgå, att åtminstone misstänka möjligheten
under en längre följd af observationer, för hvilka man icke ägt tillfälle, att, omedelbarligen
före livar och en, verkställa alla härvid nödiga
justeringar. Emellertid, och då man i alla fall
icke får göra något afseende på tidsutdrägt och
besvärlighet vid granskningen af ett så hufvudsakligt element som mirens azimuth, för ett blifvande astronomiskt observatoriura , bör man
alltid, då det gäller undersökningen härom, begynna med vattpass-justeringen, hvarigenom man
åtminstone kan reducera / till att vara så liten, att all verkan deraf faller inom gränscrne
af de fel, som äfven vår tids starkare aggranderande tuber icke kunna angifva, och således,
för härvid i fråga varande observationer, kan
antagas att vara =o. Derigenom, och efter att
antingen, genom instrumentets omkastning, bafva
borttagit g, der sådant ske kan, eller ock, på
sätt, som vi i 5:te § visat, hafva bestämt detsamma till sin qvantitet, erhålles^ genom observerade öfre och nedre passager af en och
samma stjerna,
Ä=: i {1 2'— {3I^'^ -M'J }. sec X . CO t + £ . sec X . cosec
samt genom tvenne stjernors öfre passager
cos^ .cos^
cosX.siii(^,-SJ
+£{ I +sec X . sill ^ (5„+^,„). sec |

och genom

samma

-J,„) },

stjernors nedre passager

,
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+ g {I +sec X . sin I (^,+^ J . sec | (^^^^^ )},
samt ändtligen genom den förras öfre och den
sednares nedre passag
*
cos
. cos ^

+ e {I +sec X . cos 1 (^^-^ J . cos i (^^+^ J }.
Efter att sålunda, antingen genom denna,
eller ofvan anförda metod, hafva erhållit azimiith af den för alla meridian - observationer
upprättade mire, hvilken i sjelfva verket alltid
bör räknas ibland ett observatorii första och
angelägnaste behof, är klart, att denna, så väl
till qvantitet som tecken en gång bestämd, alltid förblifver oförändrad; hvarföre, och då man
alltid, omedelbarligen före hvar och en serie af
blifvande stjernpassager , med lätthet kan verkställa injusteringen på miren, kan man således
antaga d att härvid vara bekant, äfven då tiden
icke medgifvit att företaga de andra justeringarne iafseende på / och g, hvarefter dessa
ändtligen, såsom förändringar underkastade , till
följe af sjelfva observationerna, bestämmas genom de formler vi för detta ändamål i det föregående uppgifvit.
Sålunda, om ct och e varit =±o, och
x=:59°2o'34'', samt ^^ = 88°25V, och 12'(M^—MJ) blifvit observerad =10 sekunder, erhålles, till följe af formeln (5.i),
I= — 'j!S'\ cosecx.cot^^= — 2^4' >
hvaraf är klart, att ett möjligen existerande fel,
af en tids sekund, i uppgiften på värdet af
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1 2^— (Af/,—
icke åstadkommer mera än en
knapp fjerdeaels vinkel-sekund af deremot svarande fel i värdet på /.

Efter att hittills §
hafva
10. konsidererat transitinstrumenter, såsom endast och allenast ämnade
till observerande af meridianpassager (hvarvid i
sjelfva verket vi, i afseende på härvid förekommande praktiska behof, alltid kunna anse at,
/ och g att allenast vara differentialqvantiteter), öfvergå vi nu till att undersöka huru dessainstrumenter äfven kunna begagnas till latitudsbestämningar. Till den ändan antagom först,
att vi för vårt instrument tillika uppställt en
raire precist i öster eller vester, hvarigenom
(efter föregången justering i afseende på / och
g) dess syn-axel kommer att i all noggranhet beskrifva första vertikalen; och låtom OSVH representera horizonten, SM^ZPRH
meridianen,
Z zenilh, P polen , nNvK dagliga cirkeln af cn
gifven stjerna, hvars polardistans P.Y allenast
med en difFerentialqvantitet öfveiskjuter polens
zenith-distans PZ , nZv den vertikal som transit-instrumentet beskrifver, och hvilken i punkterna 71 och v skär cirkeln nXvK. Då är klart,
att, så vida nZv i all noggranhet är första vertikalen, blifver den midt i tu skuren i Zj och
vinkeln PZn rät; följaktligen PZn en rätvinklig sferisk triangel, hvilken gifver
cos ZPn = cot Py. ta ng PZ ,
och deraf för Stockhohns
3o°3q'36", samt
= 30^4926",

då

PN

latitud, eller PZ =
antages

ZP;7 = 6«35'c)'75,

alt

vara
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och ändtligea genom diflferentiation
d, PZ. cot PJV. sec PZ2=

- d. ZPn . sin ZPn,

livilket för närvarande hypothes gifver
t/. PZ=-.o.o5o644

d. ZPn,

och deraf, för i5 sekunders olikhet i värdet af
horar-vinkeln ZPn allenast en olikhet af o^^Go
i det deducerade värdet för PZ, så att ändtligen en sekunds begånget fel i intervallet mellan stjernans observerade passager genom första
vertikalen och meridianen, allenast åstadkommer
ett fel af o"'']6 i den deraf deducerade latitudsbestämningen.
Om åter nZv icke i all noggranhet vore första vertikalen, och således NZn icke noga en
rät vinkel, antagom
PZn^i^—^ci, och tangx=tangÄ. cosecx,
så blifver i allmänhet
cos(ZP/z—x)=tang^,cotX.cosa7,
h vilket för ofvan anförde värden på ^ och X,
samt om man härvid antager ct att vara en minut, gifver
^=i'9".748, och deraf ZP«=6°36'i9".5o,
eller i allmänhet, så länge cl allenast är en differential vinkel, och då man antager
cos
tang ^ . cot X, ,
ZPn^yd+ct.coseCK,
hvilket difFerentieradt i afseende på X, och då
man bortkastar difFerentialqvantiteter af andra
ordningen, gifver
d,ZPn=dJ^d\Aaxig^,cos>.^.cösecjd,
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eller för härvid antagna värden på h och K
h varigenom en sekunds skillnad i latitudsbestämningen kommer att svara, emot en skillnad af
i9''746 i tim vinkeln ZPn^ eller i''3i64 i tidsintervallet, mellan passagerna genom rairens vertikal och meridianen,

Vi hafva i det föregående
antagit mirens
§ I'emellertid
azimuth att vara bekant;
bestämmes
äfven så väl denna, som observatorii polhöjd,
genom en och samma stjernas begge passager,
genom mirens vertikal in i punkterna n och v,
samt meridianen i N på följande sätt. Man
föreställer sig genom n och v storcirklarne Pn
och Pv, som gå till polen, och PQ vinkelrät
emot nVf så blifver JiPv en likbent sferisk triangel, hvars sidor Pn och Pv man känner,
jemte mellanliggande vinkeln JiPv, som är den
timvinkel, hvilken svarar emot observations-intervallet mellan punkterna n och v, M denna
bestämmes ny, och dess hälft nQ ^ nemligen
smQjizz^sinPN .sinQPn j samt
tang . PQ=

tang PN, cos ~ nPv,

Vidare kännei- man vinkeln JiPNj eller den
timvinkel som svarar emot observations-intervallet melhui n och v, äfvensom nPQ=z\nPv;
följaktligen blifver vinkeln QPZ gifven, och erl)ållcs, af rätvinkliga triangeln PQZ ,
tang . PZ= tang PQ . sec QPZ,
cos . PZQ=cos

PQ , sin QPZ,

sam L
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Sålunda, om

vi antage att man

fÖr en stjerna,

hvars deklination vore 59^io'34"5 observerat följande moraenter,

passagen genom

n då klockan visade io*i3' 4 '^
io*35'i5"2
N
v

uppkomma

io*39'25"4,

liäraf följande värden

Pn=3o°49'26",
7iPiV= 5°32'36",

nPv=. 6035' 9"o,
7iPQ=. 3°i7'34"5,

PZ=3o°48' 6"o8,
PZQ=88° 4' o"32.
Och, om vi antage hvart och ett af de härvid
observerade momenterna till att vara felaktigt
på en half sekund i tid, så nemligen, att klockan
i sjelfva verket visat

1 0*1 3' 5"3

då stjernan passerade genom n
io'35'i5"7
N
io*39'24''9
, . v
erhålles på samma sätt
P/z=:3o°49'26",

nPN=.

5°32'36",

QPZ=

2° 1 5' g",

nPv=. 6^34'54",

»P<J=

^''if^f,

P(?=3o«46W26,

PZ=3o048' 6^39, PZ^^88^ 3^53^88,
och åstadkommer således ett observationsfel af
en tids sekund i intervallet mellan passagerna
genom n och v., samt N och y, allenast ett fel
af o"3i i latituden, men

6''44 i azimuth.
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För att tillse i hvad

raon en okad eller

minskad zenith-distans , vid passagen genom meridian, kan gifva ett mer eller mindre tillförlitligt resultat för den härvid erhållna latitudsbestämningen, må vi fortfara med att antaga
mirens azimuth =1^5 och PZ =3 0^3 g'26", men
PiV=3i°39'26"; så blifver
ZP7z= 1 5°58'58"23, och deraf
d.PZ=z^d. ZPn . tangPi^. cos PZ\ sin ZPn
= —o. i2663jid.ZPnf
hvaraf ändtligen följer, att i5 sekunders fel i
horar-vinkeln ZPn allenast föranleder ett fel af
i"8845 i latituden. Detta tyckes visserligen i
första påseendet tillkännagifva , att en ökad zenith-distans minskar tillförlitligheten af det sålunda erhållna resultatet; emellertid bÖr härvid

icke oanraärkt lemnas, att hastigheten af stjernans passag förbi tubens vertikal-hår i och med
detsamma ökas, så att man i sjelfva verket, med
en mera aggranderande tub, alltid med mera
skarphet kan bestämma ögonblicket deraf, och
detta temligen nära, i samma förhållande som
förena mde hastighet är större, så länge nem ligen denna icke öfverskrider förmågan, att lika |
skarpt estimera tiden, som förmågan att se det

tillåter; och skulle jag derföre förmoda, att '.
man vid Stockholms laliliul, med en starkt ag- j
granderande tub, temhgen nära med en och '
samma fördel kunde begagna alla stjernor, som
i sin öfre passag genom meridianen hålla sig
inom en grads sydlig dislans ifrån zenith, då
deremot man, med tuber af svagare (t. ex. i5
eller 20 gångers) förstoring af linear-dimensioner, med
all den fördel dessas styrka tjxkes

'}
>
|
|
I
|

medgifva, äfven torde kunna begagna de stjernor, som i sin öfre kulmination uppnå till och
med två graders sydlig zenith-distans. Likväl
skulle jag anse för rådligast, att äfven med tuber af stark aggranderings-förraåga , icke begagna stjernor, som komma zenith närmare, än
på 5 minuters afslånd.

.
Då man icke kunnat
en och sam§ 12observera
ma stjernas begge passager, utan i dess ställe
2:ne stjernors ena passag, af hvilka den enas
deklination vore =^^, och den andras =^^, låt
mMfj. och nNv föreställa de cirklar de dagligen beskrifva omkring polen; m och n de punkter, ihvilka man observerat dem;
och
deremot svarande vinklarne ZPrn och ZPn% x
den åtminstone provisionelt kända latituden,
hvilken för ett beständigt observatorium aldrig
kan vara felaktig på mer än en eller annan sekund; samt ändtligen i^—ot^ och \^cl^ deremot
svarande beräknade vården på vinklarne PZm
och PZn; h varigenom nemligen

tans: öt^= tansr

cosec H

cos X— cot

sin X ,

och tangit^= tang^^ cosec //^cosX—cotÄ^ sin X;
eller ock, om man antager
tang.77i=cosÄ^.cot^^,
och tang.n = cosZr^ . cot^^,
tang flt^=3 CO t
«ch tang öt^= cot

. cosec m . cos (x+/w),
. cosec n . cos (x+w) ;

då hlifver naturligt ä^=:ä^, om i sjelfva verket
latituden vore precist livad vi provisionelt antagit
den att vara, deremot, om ct^^ icke befinnes lika
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stor med ä^, är detta ett bevis, att samma latitud
fordrar en korrektion; antagom derfÖre denna
att vara =z+dK, sä nemligen, att den verkliga
latituden blifver =x+^x, och deremot svarande
värden på vinkla rne PZm och PZn att vara
= i^^—ct^—dei^ och i^-röt^—iöt^, hvarest, genom
difFerentiation af föregående eqvationer, erhålles
da^rrz-^dxcotH^cosecmcosccl^
och

sin (hi-m)

Jct^= — dx cot H^cosQC n GQS flt^ sin (x+/i)=

Md\,
Nd\ ,

då blifver, enligt hypotesen, att r.+dK är den
verkliga latituden,

i^-'^m-^^m=i^-'=^n-^^«»

följaktligen

och deraf ändtligen

Sålunda, om vi för Stockholms observatorium provisionelt antaga dess latitud att vara
;v=59°2o'3 i", samt att man dervid observerat
tvenne stjernors passag genom en och samma
vertikal, af hvilka den enas deklination vore
^^^^=+2^1 o', och den andras ^^^ =+5p°io'3i'', äfvensom ock, att H^^^ varit ^gi^Z^j' ic)"^i , och
io°6'5'o I , erhålles af ofvan anförde formler
m =

1 6"38 ,

x+m =.2 2^32'! 4"62 ,

7z = + 30^2 5'56"36 ,
= 89«46'2 7^36 ,

och deraf ändtligen så väl ct^^^ som öt,, =2°3o'o'^
hvaraf skulle följa, att observatorii latitud verkligen vore =59^20^3 1 .

Deremot, om
erhållit
Log. cos//^ .
Log. eot^^ .

varit =10^0",

9,7757594

Log, tangTz .

9,7689540 . .
89°46'23"o75.

Log. cot^^ .
Log. cosecw
Log. cos(x+^z)

0,7485388
0,2954185 5
7,5977559

Log. taiigöt^

8,6417132 5

Log. cotiy^ .
Log. cosecn
o cosÄ.^rn .
Locr.
Log. sin(x+/7z)
Logar. M
,

8,4520897—
0,2225l00 —

Log.
Log.
Log.
Log.

0,7485388
0,2954185 5

cotZr^ .
cosecTz
cosä^ .
sin(x+n)
Logar. JV .

3o°25'52"o75

203o'33"595

9>9993788 +
9,5835233 +

8,2575018

+0,01809

9,9991668
9*99999^^
1,0431207 5 . . . +ii,o4386

'^^~^^= 33^^595,

och

hade man

iV-i/= 1 1,02577
=+3''o47,

deraf ändtligen den
s=59°2o'34"o47,

verkliga latituden

Om

jordhvarfven

vid

Södertelje

och om
några
jordfynd^ gpi^da
vid kanalgräfningen derstädesj
af
ER. NORDEWALL,

Landtungan, som vid Södertelje skiljer Mälaren
från Saltsjön, är för närvarande endast 4^00 alnar bred, och har, efter all anledning, fordom varit vida mindre och knappt 3:djedelen derutaf,
då den lilla sjön Maren, som nu delar henne i
tvenne delar, förmodligen utgjort saltsjövikens
nordvestra ända uppemot Mälaren, som då varit
endast 1600 alnar derifrån, eller kanske ännu
mindre, som af det följande blifver mer än sannolikt att förmoda.
Det är på denna del mellan Mälaren och
Maren, som staden är belägen, uti en däld, hvars
hela längd den innehar, och hvars bredd ej öfverstiger 1000 alnar, mellan höjder, som på Ömse sidor uppstiga ända till 5o alnar öfver Mälarens vattenbryn, och slutligen utgöras af berg,
som i norr och söder följa dälden åt, nedifrån
liafvet, långt uppåt Mälaren, ända upp till södra
Björkfjärden.
Uti denna däld, hvars botten innan kanalgräfningens början, var på högsta stället 4^ ^ot
högre än Mälarens medelhöjd, är ock den nya
kanalen anlagd, utmed stadens östra sida, hvar-
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est, genom en i fordna Lider anställd gräfning,
jordytans höjd var minst, och der endast 24 fot
öfver nyssnämde vattenhöjd. Man tillskrifver äfven denna gräfning Fältherren Engelbrecht EnGELBRECHTSON, ehuru det egentligen är grafven
ifrån sjön Maren nedåt Strömsviken, som nu kallas Engelbrechts-grafven.
På botten af den äldre grafven, började
man vid 1780 års höga vattuflöde, en ny gräfning eller stort dike, för att bjuda till att den vägen afleda en del af mälarvattnet, som hade uppstigit 6 fot, 6i decimaltum öfver dess vanliga
höjd. Till all lycka, misslyckades försöket genom
grafvens igenrasning, som förekom den större
olycka, som kunnat blifva en följd af ett så obetänksamt företag.
Den nya kanalen, går ifrån Mälar-vikens
södra ända, nästan rakt i sÖder, tills den mot
stadens södra ända viker af åt vester nedemot
sjön Maren, med hvilken han förenar sig vid
den så kallade Skolmästare -ängen, nedanför
Egelsta-tullen.
Huruvida denna lilla sjö: Maren, alltid varit en insjö, såsom den nu var, innan den genom kanalen blef förenad med både Mälaren och
Saltsjön, eller om han fordomdags utgjort en vik
af den sednare eller Saltsjön, som från Strömsviken, genom Strömsgrafven, Träsket, Saltskogsfjärden och Engelbrechts-grafven gått dit upp,
derom vittna hvarken handlingar eller en gång
sannolika traditioner nu på stället. Likväl blir
den sednare tanken deraf mer än trolig: 1:0 att
det torg, som vid stadens södra ända stöter ned
emot Maren, alltid ägt namn af Saltsjö-target ;
3:0 att den andra insjön, som är belägen mellan Maren och Saltsjön vid Ströms- viken, och
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genom hvilken vattnet alltid runnit utur Maren
till Saltsjön, i Strömsviken, ännn kallas fjärd:
Saltskogs-fjärden ; 3:o att den kulle som är belägen mellan begge dessa små insjöar, och genom
hvars norra udde, Engelbrechtska grafven går,
kallas Holme: Wärds-bolmen; samt
att, då
i anledning af Rikets Ständers beslut vid i-ySö
års riksdag, landtmä tåren Boding och kronofogden Möller, undersökte den då ännu varande
kommunikation mellan Saltsjön och Maren, genom
Strömsgrafven, Träsket och Saltskogs- fjärden ,
funno de i Strömsgrafven ^rne rader pålar under
vattenytan, tiU i88 famnars längd och 22 alnars bredd ifrån hvarandra, hvilka pålar likväl
då redan voro nästan alldeles förruttnade. Likväl
kunde man ännu den tiden, med båt färdas mellan Saltsjön och Maren, äfven genom Engelbrechtska grafven, som de funno i aln djup och 8 alnar bred mellan murarne. Och ändtligen: 5:o blifver denna tanke ännu mera sannolik deraf, att
vid kanalens gräfning mellan Maren och Mälaren,
fanns vid 5oo alnars afstånd från Marstranden
uppemot Mälaren, och till 6 fots djup under
jordytan, men till lika djup med Marens vattenbryn, ett vrak af en Lödja, eller lång och smal
roddarbåt, som med förstäfven vänd uppemot
Mälaren, var nedbädflad i en svartaktig, slinkande jord, men Öfverhöljd till nyssnämde höjd 6
fot, med rent grus eller klappurblandad sand,
med större och mindre jordstenar af ända till
I a 2 kubik alnars storlek. Fart3'^get, som var af
ek, gaf tillkänna en hög ålder, i det att intet
tecken till jern fanns i dess sammansättning, utan
allenast trädnaglar, både i köl, timmer och bordläggning. ÅrtuUarne, som varit 4 a 5 på h vardera sidan, voro icke löst insatte, utan
voro en
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förlängning af timren eller vränger ne, som der
gingo 7 tum öfver relingen. Arbetet var med yttersta granlagenhet gjordt; och framdelen, som, af
den öfverliggande jordmassan, var minst skadad,
visade ännu en särdeles vacker skapnad. Den
svarta jordmassan, uti hvilken fartyget med framdelen stod inbäddadt , var, ett par famnar framom förstäfven, t vers afskuren och möttes der af
en klappurbädd, som hade allt utseende af att en
gang hafva utgjort sjö- eller hafsstrand.
Vid kanalens Öfre ända, uppemot Mälaren,
men allenast 3o alnar ifrån stranden, mötte likaså ett 2 fots mäktigt lager af en svartaktig
jordmassa, blandad med mer och mindre multnade sjöväxter, qvistar och spånor, hvilken sträckte sig till vid pass 2 5 alnar i längd, efter kanallinien och tvers öfver hela kanalen. Detta jordhvarf möttes här, icke af klappursten, utan af
en mängd groft, rundt timmer och annat virke,
inbäddadt, dels i nämde jordmassa, och dels i
den mot höjden mötande sand- och klappurmassan, som sedan fortfor hela kanalen utför. Straxt
nedanom detta jordhvarf och timmerlager, fanns,
vid 7 fots djup under jordytan och 4 fots djup
under mälarvattnet, ett jernankare af den storlek som för barkasser vanligen brukas. Det hade
fyrkantig lägg och en ring vid krysset: alldeles
likt ett annat ankare, som sedan fanns längre upp
emot mälarstranden ibland de fartygs-vrak som
vid kanalens utlopp der upptäcktes, och hvarom
längre fram nämnes; och alldeles likt det ankare,
som 1798 fanns i Åkers ^i^a insjö vid Trollhättan,
112 fot öfver Götha Elfs vattenbryn, nedanom
Trollhätte-fallen
*) Denna insjö, hvars stränder borde genomgräfvas och
sprängas till erforderligt skeppsdjup, blef uttappad lill
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Har nu, såsom häraf synes troligt, sallsjöviken fordora sträckt sig ända upp till stället der
det gamla fartygsvraket eller lödjan fanns, och
mälarstranden ända ned till stället der det nyss- |
nämde ankaret låg; så har den tiden, Mälaren i
icke varit mer än iioo alnar skild från Saltsjön, i
i stället för att den efter Strörasgrafvens, Träskets och Engelbrechtsgrafvens uppgrundning, nu
vid kanalgräfningens början, kom att vara hela
43oo alnar derifrån
Men huruvida den graf
eller kanal som fältherren Engelbrecht lät gräfva
1433 eller i435, är den, som nu för tiden kallas
efter honom och som utgör den i i^joö års undersökning nämde 8 alnars breda kanalen mellan
Maren och Strömsviken, eller om dermed menas

'

tillika den graf, som
varit börjad mellan Maren
och Mälaren, derom lemna inga handlingar på
stället underrättelse.
Möjligen har den föna af
honom blifvit fullbordad och den sednare endast

det djup, att arbetet kunde ske på torr botten, hvilken efter uttappningen , öTverst bestod af 3 å 4 fots
djup bräntorf, sedan blåJera med småsten, och slutligen grus närmast berget, som utsköt ett godt stycke från landet. Uti bränlorfs-hvarfvet låg inbäddndt
en mängd ekvirke, till utseende af Jemningar efter
en förstörd bro eller strandbrygga, och utanför denna brygga fanns det omnämde ankaret , jemte en icke
obetydlig mängd uråldriga guld- och silfver-nipper,
beslående af ringar, spännen, glaspcrlor, upptiädda
på silfvertrådar , hakar, dels af silfver och dels af
silfver med guld incrusterade , m. m. Ekvirket var
ända igenom svart, och kunde med knif skäras så Jätt
som en kålrot. Genom torkning förminskades voluraen
ända till
♦) Telje är ett Lappskt ord, som betyder elt smalt näj
mellan 2:ne sjöar eller strömmar.
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Af de förslager som tid efter annan blifvit
uppgifne till segelfarts öppnande mellan Mälaren
och saltsjön på detta ställe, hafva ock alla, intill
år 1774 fästat sig vid vägen genom Engelbrechtsgrafven och Saltskogsfjärden åt Strömsviken, såsom den lättaste och minst kostsamma att verkställa. Men sedan denna väg nu fanns så uppgrundad, att man ej en gång med ökstock kunde
komma derigenom, och den tillika var nära 3
gånger så lång, samt Strömsviken dessutom alltid skulle blifva en ojemförligt sämre hamn än
Egelsta-viken; så voro skälen för vägen ät sistnämde vik, öfvervägande dem för vägen åt den
förra, helst som dertill kom en dryg pretension
om ersättning till ägaren af Ströms egendom.
Vägen åt Engelsta- viken var väl, såsom
sagdt är, icke mer än tredjedelen så lång, och
hamnen der alldeles förträfflig, men deremot var
näset, som skulle genomskäras, på det högsta stället
hela 5o,i fot högre än vattenytan i Saltsjön, och
jordmån här, liksom i öfra kanalen mellan Mälaren och Maren, klappurblandad sand med inblandade större och mindre jordstenar, från 1
till och med 200 kubikfots storlek. Och när dertill kom, att en så ofantlig stor jordmassa, som
här skulle bortrymmas, måste med skottkärror
föras hela 200 alnar från kanalen, uppför höjder,
som på denna längd lutade icke mindre än 5o
a 60 fot uppför, så är lätt att begripa, att en sådan gräfning skulle blifva både besvärlig och dyr.
Gräfning ägde dessutom icke rum längre ned än
till vattenytan, utan måste för vattnets skull, så
väl här som mellan Mälaren och Maren, kanalen,
derifrån ända ned till botten, upptagas till hela
14 fots djup, medelst muddring.
K. v, A. Handl. i83z.
5
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Det var således icke möjligt, att under vattenytan, så noga iakttaga jordhvarfvens beskaffenhet, som det lät sig göra öfver densamma; likväl kunde man med säkerhet utröna, att den rådande jordarten var, hela kanalen igenom, klappurblandad sand med större och mindre jordstenar, hvilka till det mesta bestodo af granit,
men ock till en betydande del af en rödaktig,
hård sandsten, hvaraf längre uppåt Mälaren, dels
på fasta landet i Enhörna socken, och dels på
en ö i södra Björkfjärden, Slandön kallad, samt
i synnerhet på en liten holme nära derintill,
Underåsholmen kallad, är ett stort lager uti geschiebe af ända till 200 kubikfots storlek, men
som, för dess hårdhet skull, härtills blifvit af
stenhuggare ratad. Uti fast klyft finnes han, mig
veterligen, icke, hvarken i Enhörna socken eller
på Slandön, utan förefaller antingen lös liggande
på granitberg, eller i damjorden inbäddad.
Oaktadt, såsom sagdt är, den rådande jordarten hela kanalsträckningen utåt, såväl som i hela
nejden omkring Södertelje, är klappnrblandad
sand, föreföUo likväl uti denna lösa sandmassa
några smärre lager och äfven några större körtlar af andra jordarter, hvilka hvar för sig förtjena att i geologiskt afseende nämnas.
Såväl i den öfra kanalen, meJlan Mälaren
och Maren, som i den nedra, mellan Maren och
Saltsjön, föreföUo vid olika höjd öfvcr hafsytan,
ett i den öfra, och tvenne i den nedra kanalen,
horisontella, 2 a 2^ fots tjocka hvarf af en violett snäckmylla , uppfylld med små, hvita snäckor,
af det slägte som fått namn af Cardium edule.
I den öfra kanalan var dess höjd öfver hafsytan
7 fot, men i den nedra, det ena snäckhvarfvet
18 å 19 fot, och det andra hela 4^ fot deröfver.

Utom

kanalen föreföUo ock på flera ställen här
i nejden dylika snäckhvarf, fastän till helt olika
höjd öfver hafsytan: såsom i Qvarnbacken nära
invid staden, ett hvarf till omkring 5o fot öfver
hafvet, och vid den af snäckmyllans färg, så
kallade Blåbacken, till hela g5 fot deröfver, o.

s. v. 'OUnder vattenytan blef man på intet ställe i
kanalen varse något sådant snäckhvarf; ej heller
voro snäckhvarfven på något ställe omgifne med
andra jordhvarf än den allmänt rådande grofva
sandmassan, utom i den nedra kanalen, hvarest
snäckhvarfvet hade Öfver och under sig ett hvarf
af en mycket ren och fin sjösand, ganska skarp
och tjenhg till metallers slipning.
I den nedra kanalen, vid 600 alnars afstånd
ifrån Maren, och 22 fots höjd öfver saltsjön, föreföll ett märkvärdigt tunt sandstenshvarf af allenast Iå i§ tums tjocklek, löst liggande i sandmassan, och till hela 1200 qvadratfots vidd, i
ett enda stycke horisontelt utbredt öfver nästan
hela kanalbredden, och med tydligt utseende af
att på stället vara tillkommit, genom något främmande tillflutit gluten, som hopgyttrat sandkornen och formerat sandstenshällen, hvaraf ett stycke till Kongl. Academien medföljer. Hon var till
läget alldeles horisontel, men i kanterne oredigt
afrundad, icke olik hyttslagg, som ur masugnsstället får fritt flyta utåt hyttgolf vet. Det fanns pä
stället ingen annan anledning till denna hopgyttring, än att ifrån den i östra kanalkanten nära
derintill sittande stora kalkmergel-körtel fordom
*) Snäckmyllan rentvättad ocli rifven med vatten på
målarehäll, ger en ganska vacker violett färg, tjenJig
till anstrykning med limvatten.
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eller kanske tidtals syntes hafva utflutit en vattenåder, som i sanden hade tecknat sin väg med
en ännu qvarsittande ockerfärg på sandkornen
och den deri liggande klappuren.
Likväl syntes ingen sådan ockerfärg, hvarken
öfver eller under sjelfva sandstenshäilen , men
deremot var hon fläcktals öfverdragen med en
lerskorpa, som, för lindrig vidrörning, lätt lossnade derifrån. Att det hopgyttrande eller bindande gluten i sandstenshällen är kalk, synes tydligen deraf, att den fräser och sönderfaller med
syror.
Utom den nvssnämde stora mers:elkörteln,
af minst 5o kubikfaranars innehåll, och som för
dess benägenhet att sönderfalla och nedrasa, måste hel och hållen bortföras, funnos tvenne andra af samma slag, längre ned i kanalen, och
som medförde enahanda olägenhet för kanalarbetet. De lågo alla tre, löst inbäddade i sandmassan, och gåfvo, genom sin randning, tydligen
tillkänna, att de icke blifvit danade der på stället, utan genom någon våldsam rörelse eller stjelpning ditvräkte och sedan öfverfyllde. Deras massa bestod nemligen af en grå- ocli h vitrand ig
mergel, hvars parallela ränder eller lager icke
hade i dem alla samma lutning mot horisontallinien, utan till hela 3o a
grader olika, och
i helt olika väderstreck, så att, då ränderue i den
förstnämda körteln lutade 3o skräder mot vester,
lutade de i den andra, 70 grader mot norr, och
i den tredje 65 grader mot öster.
Utom dessa 3:ne, fÖreföllo i kanalen inga
flera mcrirelkörtlar, men tvenne i den nedra och
tvenne i den öfra, som bestodo af vanlig tegellera utan inblandning af kalk. Dessa voro alla

till kubikinnehållet större än mergelkörtlarne, och
räckte ända ned till kanalens botten och äfven
derunder, men räckte aldrig upp till jordytan
som mergelkörtlarne, utan lägo flera famnar längre ned i sandmassan. I den nedra kanalen intog den nedersta körteln, hela kanalens bredd i
sydost och nordvest, men den öfra allenast hälften deraf på vestra sidan. I öfra kanalen sutto
de i hvar sin sida: den öfra i östra sidan, vid
Stockholms-tullen, och den nedra i vestra sidan,
vid lilla eller lazarettstorget; alla nästan tvert
afskurne och begränsade af sandmassan, och alla
nästan utan all inblandning af stenar. Deras mäktighet efter kanal-linien var väl ej särdeles stor,
men deras mjuka beskaffenhet och den öfverliggande sandmassan gjorde dem särdeles benägna
att nedrasa, till icke liten olägenhet vid kanalarbetet.
Förutan dessa ler- och mergelkörtlar, föreföll, vid 5oo alnars afstånd från Maren, i den
nedra kanalen, ett stående lager af 6 till 7 famnars tjocklek, och åtminstone lika höjd med kanalens hela djup, som här är 54 fot, bestående
af bara små klappursten, nästan utan all annan
inblandning, än att den på ytan var öfverdragen
med ockra. Det intog hela kanalöppningen, som
här har 96 alnars bredd i öfverkant, och i5 alnar vid botten. Dess sträckning i ost-nordost och
vest-sydvest , hade endast 20 graders lutning mot
lodlinien, och var på ömse sidor nästan tvert
afskuret af sandmassan.
Hafsstranden vid Egelstaviken , hvarest kanalen går ut i Saltsjön, höjer sig temligen hastigt,
och är redan, vid 100 alnars afstånd derifrån,
I 44 fot öfver hafsytans medelhöjd. Den sänker sig
väl åter något, sä att den vid i5o alnar är al-

.
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lenast 7 3o fot; men höjer sig ånyo, och är vid
36o ahiar hela 5o fot högre än hafvet, och på
ömse sidor om kanal-linien ännu vida större, ocli
på östra sidan åtminstone loo fot. Uti denna
sänka hade, tid efter annan, formerat sig ett hängfly eller kärr, som, vid första påseende, hotade
att lägga ett icke obetydligt hinder för kanalgräfningen derigenom , helst det om sommaren fanns
nästan otillgängligt, men kunde om vintern undersökas med jordborr, som tillkännagaf, att öfversta hvarfvet bestod af bräntorf, 3 ä 4 fot
djup, och dernäst blålera med större och mindre
stenar på djupet, och ändtligen fast botten» Denna fasta botten visade sig likväl under arbetet
bedräglig, ty, sedan bräntorf ven, blåleran och
stenhvarfvet voro genombrutne, befanns grunden
så väl här som öfverallt i kanalen bestå af grof
lös klappurblandad sand. Det som för jordborret
tycktes ge tillkänna fast botten, var egentligen
icke annat än ett tjockt klappurstens-hvarf näst
under leran, och som hindrade det att komma
ned till sandhvarfvet. Blåleran som här utgjorde
botten för bräntorfven och hängflyet, var icke
ett horisontelt, utan skålformigt jordhvarf, som
tilläfventyrs hitflutit med dagvattnet, och slutligen formerat en vattentät skål uti h vilken först
vattenväxter rotfästat sig , och sedan, genom förruttnelse och åter förnyad växt, efterhand på
vanligt sätt danat bräntorfven.
Den förhoppning man i början gjorde sig
att här fmna berg till grund för slussen, som företrädesvis borde anläggas vid nedersta ändan af
kanalen, slog således felt, till så mycket större
skada för kanalarbetet, som, utom saknaden af en
fast och säker botten, grundens vattensjukhet gjorde all giäfning på torr botten, under vattenytan

omöjlig, och förvandlade den till muddring på
hela kanal-liiiien, allt ifrån vattenytan ända ned
till kanalbotten, hviiken dessutom måste komma
så mycket djupare ned, som skillnaden mellan
Mälarens och Saltsjöns lägsta vattenhöjder. De
lerhvarf eller körtlar, som på ett par ställen afskuro sandmassan, hade allt för liten mäktighet
för att lemna tillräckligt rum åt slussen. Och
då, såsom redan är nämdt, hela skeppsdjnpet
från vattenytan ned till botten, måste genom
muddring upptagas, var det icke heller möjligt,
att der så noga undersöka jordhvarfven, som öfver vattenytan. Likväl kunde man af den nppmuddrade jorden sedan finna, att inga snäckhvarf
blifvit bildade under vattenytan, utan endast öfver densamma.
Emellertid forcerades gräfningen i begge kanalerne ned till vattenytan, för att under tiden
vara betänkt på utvägar att komma ned till kanalbot en, 14 fot under densamma, i händelse
botten öfverallt skulle visa sig lika vattensjuk,
som ty värr ock inträffade.
Under denna öfvergräfaing i nedre kanalen,
yppades vid 280 alnars afstånd från saltsjöstranden och på ett djup af 34 fot under jordytan,
en ockerfärgad teckning i sandmassan, hviiken
tydligen gaf tillkänna, att der någon gång varit ett
timradt hus eller byggnad med fyra väggar och
vanliga utknutar. Timmerväggarne voro nu alldeles borta, men målningen i sandmassan efter
dem, qvar. Då man med handen ville gripa en
stock eller utknut, fick man i handen endast en
brun sand, utan allt tecken till trädämne. För
att närmare kunna betrakta fyndet, blef stället
kringgräft på tvenne sidor, men som timret
var alldeles förraultnadt, så hade den lösa sand-
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massan7 icke något stöd af väggarne, utan nedföll efter hand, ända till dess man kom ned till
husets grund, som befanns ända ned vid vattenytan iEgelstaviken eller hafvet. Der först visade
sig några lemningar efter det timmer eller virke,
hvaraf huset eller byggnaden varit uppsatt, och
som kunde gifva någon anledning till gissning
om dess ändamål och beskaffenhet. Den första
tanke som erböd sig, var, att den utgjort en
brunn för folk, som någon gång bodt i nejden, då
intet tecken till tak, men endast väggar visade
sig i målningen; hvilken tanke eller gissning likväl blef mindre sannolik då man betraktade husets vidd, som var mycket större än den man vanligen ger en brunn, och då man slutligen fann
liknelse till golf i huset, samt i midten deraf en
ring af stenar, uti hvilken kol och bränder samt
granris-qvistar utomkring ringen, ännu voro qvarliggande. I granskapet af stället syntes inga lemningar af åbyggnader eller tecken till, att det någonsin varit bebodt, utan var det, vid arbetets
början, beväxt med grof timmerskog. Månne stället der huset stod, någon gång varit nära stranden af Egelstaviken, och huset då varit en fiskarekoja för folk, som bodt i nejden, eller der staden nu är?
Uti denna eller nedra kanalen, visade sig,
vid gräfningen öfvcr vattenytan , inga andra jordfynd än det nyssnämda, mcu i den öfra kanalen, icke långtifrån marstranden , yppades, 3 fot
under jordytan, och näst öfvcr vattenytan i Maren , en mängd större och smärre pålar, ställde i
viss ordning, såsom till någon bro eller fiske-anstalt. Så snart pålarne började visa sig, märktes
en stark hepatisk lukt uppstiga , hvilken med djupet tilltog och än mera ökades då pålarne upp-

drogos, och hvarvid häftiga källådror tillika uppvällde. Den hepatiska lukten blef efterhand så
stark, att den kändes till hela 5o alnars afstånd
från stället, och räckte inpå andra dagen, eller
tills alla pålarne voro uppdragne, hvarefter lukten aftog, men vattenådrorna deremot Ökades:
till föga hugnad vid åtankan å kanalens upptagande under vattenytan , helst som de till mängd
och storlek ökades till den grad, att det redan
vid 2 fots djup under vattenytan blef omöjligt,
att på en area af endast 400 qvadratalnars vidd
hålla arbetsrummet fritt från vatten med en pumpning eller skofFning af hela 600 kannor i minuten.
Vid denna öfvergräfning mellan Maren och
Mälaren, föreföUo åtskilliga mindre betydande
fynd af slipade stenar, eller så kallade stridshamrar, med och utan hål; yxor af ovanlig eller uråldrig skapnad m. m., och äfven 2:ne koppartackor: den större af il Z;^ tyngd och den mindre af endast 2 i
som likväl tyckas vara i
sednare tider ditkomne, emedan den mindre hade alldeles ingen, och den större allenast fläcktals var öfverdragen med en sådan ergskorpa, som
på ringar och värjfästen m. m., uppgräfne i ättehögar plägar visa sig. De hafva förmodligen under ifordna tider skedd forsHng mellan Mälaren
och Saltsjön, här blifvit tappade.
Under vattenytan, upptäcktes i nedra kanalen, vid dess mynning i den så kallade Marstierten, 4 fot under sjöbotten och 8 fot under vattenytan, en mindre farkost eller båt, till stäfver
och köl af ek, men till bordläggning af furu,
hyggd på klink, med trädnaglar och spik till skiftes; som tyckes ytterligare bekräfta den tanken,
att Maren fordom utgjort en vik af saltsjön, och
att denna då ej varit mer än knappt iioo alnar
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skild från Mälaren, och landtungan då väl gjord t
skäl för namnet Telje.
Uti öfra kanalen, hvarest ifrån Maren, ända
upp emot Mälaren, grunden fortfor att vara lika
lös och vattensjuk som i den nedra, måste man
likväl vara betänkt uppå, att, på ett eller annat
sätt, bereda sig grund för slussen och vindbryggan, och således, kosta hvad det kosta kunde,
genom pumpning forcera sig ned till botten, på
så stor längd af kanalen, som för dem behöfdes.
Men ehuruväl för detta ändamål slutligen användes ända till 4 ångmachiner af tillsammans 80
hästkrafters storlek, som i hvarje minut uppumpade icke mindre än 64,^5o kannor vatten, kunde man ändå ej komma längre ned än till 4| ^
5 fot nära slussbotten; en omständighet som ej
annat kunde än försätta kanal-direktionen i den
bekymmersamma ställning, att antingen uppgifva
hela förslaget till kanalfart här, eller välja mellan de förslag som af sakkunnige män kunde inhämtas, då direktionen slutligen fann för godt att
antaga det af mig uppgifna, som var, alt uti en
tillräckligt stor och vattentät flytande pråm uppmura slussen, och efterhand nedsänka honom
med sitt rustverk på en med sprängd gråsten
planerad grund. Detta förslag, ehuru aldrig förut
verkstäldt, blef utan någon olyckshändelse utfördt. Slusspråmens längd var 188 fot, och dess
kubik-innehåll 88,176 kubikfot, samt dess bärning i 3,326 skeppund vict. vigt. Huru gles och
vattensjuk jordmassan här i nejden är, visade sig
tillräckligcn derigenom, att då alla 4 ångmachinerne sattes i gång, blefvo inom dygnet, de flesta brunnar i Telje utan vatten, men återfmgo
det då punipningcn inställdes.

Sedan slussen med vindbryggan och strandmurarne voro uppmurade och vattenpumpningen
inställd, så att begge jordvallarne som afstängt
slussrummet, kunde medelst muddring borttagas,
yppades i utlopps-kanalen vid mälarstranden 2:ne
vrak af halfdäckade fartyg eller större barkasser
nedbäddade i sanden, djupt under mälarbotten,
och 8 till 10 fot under vattenytan. De gåfvo tillkänna en hög ålder, i det, att här liksom i lödjan, ned emot Maren, endast trädnaglar i stället
för spik blifvit nyttjade, och att de prydnader
som på förstäfverne föreställde menniskohufvuden, voro till den grad uppmjukade eller förmultnade, att de efter torkningen alldeles förlorade deras ursprungliga skapnad, och kunde såsom lösbrända kol söndersmulas. De voro sämre
byggde än lödjan, och af furu, samt hade mellan sig
ett ankare, likt det som längre ned i kanalen fanns.
I sammanhang med hvad om jordhvarfven
och i synnerhet om det öfversta snäckhvarfvet i
Blåbacken blifvit anfördt, anser jag värdt att anmärka, att i det så kallade Mälarberget, på östra
sidan om Mälarviken, och midt emot nyssnämde
Blåbacke, finnas i det här trappvis uppstigande,
och till lika höjd med snäckhvarfvet, 3:ne stycken så kallade jättegrytor af betydlig storlek både till djuplek och vidd. Den öfversta, som är 3
fot djup, ligger fot öfver Mätarns medelhöjd;
den medlersta af 3 fot och lo tums djup, 77 fot
3 tum, och den nedersta af 5 fots djup, 75 fot
öfver samma vattenhöjd. Deras vidd eller diameter äro något olika, ifrån 1 5 till 18 tum, och min-^
dre vid botten än upptill. De äro fuUkomligen
runda men ej alldeles lodräta utan något lutand§
och äfven litet krokiga.
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Uti bergen invid Albano här vid Stockholm,
skola dylika jättegrytor finnas, ungefär vid samma höjd öfver Mälaren.
Har nu, såsom häraf vill synas, Mälarens
vattenyta någon gång stått öfver dessa jättegrytor och öfver snäckhvarfvet i Blåbacken; så
har ock den tiden Mälaren och Hjelmaren kunnat vara en och samma sjö, och först vid jordmassans genomskärning vid Stockholm och Södertelje, blifvit från hvarannan skilde, h vartill man
får anledning att gissa, af de märken som ej
otydligen visa sig i bergen vid Thorshälla, och
i synnerhet i dem vid Lindö herrgård i Kärrbo
socken i Vestmanland, nära mälarstranden.
I den händelsen hafva sträckor af Upland,
Vestmanland och Södermanland då varit sjöbotten, och kanske namnen Telje af samma anledning, så väl vid Norr- som Söder Telje uppkommit.

TABELL
öfver
Medel-temperaturen
Neder-Calix
ocli

uti luften

uti Norrbottens
Calix

vid

Län

Fögderi,

belägen under 65^5o| min. polhöjd, observerad
med Celsit termometer under observations-året
1 83 2; af Er. Burman.
Grader.

1831.
November

44000.
10,7850.

December .
1832.
Januari . .

9,1185.

Februari .

3,U30.

Mars. . . .

4,4400.

April . . .

1,6220.

Maj ....
Juni ....

5,1390.
13,8777.

Juli ....

14,9247.

Augusti

11,9785.

September . . .
October
För Vinter-månaderna

3,1777.
3,9031.
^ 4,9941,

För Sommar-månaderna .. . ,
För hela året

Anm,

8,8335.

. ,

Årsväxten.
På räg och korn: missväxt, förorsakad af torka från våren samt froster i början och shitet
af Augusti månad.
Pä hö: den svåraste
missväxt som varit i
manna-minne , förorsakad af i83i års ovanliga
torka, detta
samt den
ra våren
år. torPotates: frös bort pä alla
ömtåligare ställen ; men
der den ej frös bort gaf
den medelmåttig äring.
Uti hela Öfvcr-Calix
socken, med undantag af
Bränna och Grelsbyn har
span målen
så totalt, att få frusit
liafva dugligt
utsäde till kommande
vår, och största delen af
folket ej fått tröska det
ringaste. Samma förhållande är med alla skogsbyar uti Neder-Calix och
Råneå socknar. En stor
del af de större byarne
komma äfven att sakna
dugligt utsäde nästa vår.
Uti Gellivaare Lappmarks församling bärinmognat
tagenar spanmål
så vida,
att detden
kunnat tröskas.

0,3199.
Observationerna hafva skett tvenne gånger hvarje dag.

K. V, A. Handl, 1882.

(Inh. eft. p. 76).
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To

i

Om

det

obenämda
af

Benet

j

P. G. CEDERSCHJÖLD.

Det ben, hvilket utgör hvardera sidan af bäckenet, är helt visst den del af mennisko-skelettet, som anatomerna haft svårast och minst lyckats att beskrifva. Deras förlägenhet tyckes till
och med framskymta ur sjelfva det namn, som
de gifvit detsamma, neml. det obenämda benet
(os in no mina tum). Hela svårigheten har kommit deraf, att man uti detta ben icke kunnat
upptäcka något slags regulier figur. Man har derföre, vid beskrifningen, måst sönderdela det i
dess ursprungliga beståndsdelar, samt särskilt betrakta Höftbenet j Sittbenet ^ och Blygdbenet:
och beskrifningen har i alla fall alltid varit otydlig, och oförmögen att gifva någon bild åt föreställningen. — Jag vill deremot bjuda till att nu
framställa detta bäckensidben i sin helhet, såsom
en ganska regelbunden mathematisk figur: och
derigenom lägga en säker grund för dess omständliga beskrifning.
I fortsättning af Sittbenet uppstiger vid
höftbenets främre kant, på yttre sidan, en tjock
ås, h vilken anatomerna tyckas nästan alldeles hafva förbisett. Denna ås bildar, tillika med sitt^
benet, likasom en stolpe.
På samma sätt sträcker sig, i fortsättning af
Blygdbenet, en tjock ås, eller den så kallade
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bäctenranden,
på inre sidan bakåt, vid höftbenets nedre kant. Denna ås bildar, tillika med
blygdbenet, likasom en bjelke.
Men bjelken och stolpen, som äro jemt lika
långa, korsa hvarandra midtpå , så att de bilda
något spetsiga vertikal-vinklar. Uti korset ligger
bjelken på stolpens inre sida.
Ändarne af detta, om jag så får säga, korsverkstiramer äro samnianbundne medelst finare
virke eller liksom slåar ^ af hvilka den ena utgör den så kallade Höftbenskammen j men den
andra är sammansatt af tvenne stycken , nemligen
Sittbenets uppstig aJi de och Blygdbenets nedstigande gren.
Hela det obenämda benet utgör sålunda två
sammanhänsfande lika stora vertikal-vinkli2:a triänglar, af hvilka den ena ligger uppåt och bakåt,
samt den andra nedåt och framåt. Den sistnäm-

de triangeln, som bildas af sittbenet och blygdbenet med deras utskott, är nästan alldeles öppen och ramformig, samt blott till en ganska
ringa del fylld i öfre hörnet, på h vars yttre sida
höftledshålan är belägen, såsom det ställe, hvarest stolpen och bjelken med förenad styrka bäst
kunna uthärda hela öfre kroppens påtryckning i
stående ställning. Den öfre och bakre triangeln,
som utgör det så kallade höftbenet, är fylld med
en tunn skifva eller ett slags spegel, för att kunna tillräckligen understöda bukens inälfvor.
För öfrigt är hela bjelken buktig, koncavt
inåt: och stolpen deremot med öfre hälften viken något utåt. De båda trianglarne ligga således i särskilta planer: och den öfre triangelns
fyllning tyckes ligga på stolpens inre och bjelkens
yttre sida.
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För att slutligen finna denna det obenämda
benets regelbundna bildning alldeles ögonskenligen, behöfver man blott göra först en sågning
lodrätt ifrån bjelkens bakre ända, emellan den
och fyllningsskifvan, och fullfölja denna sågning
emellan bjelken och stolpen in i öfre hörnet af
det a/långa hålet; samt sedan göra en annan
sågning horisontelt, ifrån stolpens Öfre ända, emellan den och fyllningsskifvan, ned till den förstnämde sågningen. Derigenom blir icke allenast
fyllningsskifvan lossad, så att hon kan i hela sin
bredd uttagas; utan äfven stolpen och bjelken
åtskilde, fristående och alldeles omisskänliga.

Undersökning
serade

af den

arseniksyrade

blå

kristali-

kopparen

fi^ån Qornwall j
af
TROLLE WACHTJHEISTER.

f%
De analyser som Che>-evix lemnai^af åtskilliga
koppar-arseiiiater , tillkännagifvande en icke sannolik mångfald i deras sammansättning, bafva
ej gifvit tillfredsställande upplysningar om naturen
af dessa mineralier, hvilka utgöra ett, så väl för
den egentliga mineralogen, som för kemisten,
ganska intressant slägte, likasom alla de föreningar, hvaruti den från läran om multipla förhållanden afvikande arseniksyran ingår. Dertill kommer äfven, att fosforsyran, som delar den förras
gensträfvighet mot de bestämda proportionernas
allmänna reglor, ofta sluter sig, genom isomorfismen, till henne, för att deltaga i de fossila koppar-arseniaternes sammansättning, och ytterligare
modifiera de många varieteter som dessa mineralier erbjuda.
Bland dessa, är den blå Linzeuerzen från
Cornwall, den mest utmärkta, så väl genom sin
skönhet och kristallform, som genom det redan
för blåsröret yppade förhällande , att en icke metallisk basis är i den närvarande. Med detta mineral har jag företagit den undersökning, som här
för K. Academien framlägges.
Oaktadt

8f
Oaktadt all omsorg har det icke Ij^ckats mig,
att till denna analys kunna använda endast fullt
rena prof, fria från all inblandning, så väl af gångarten (ett jernoxid-hydrat med lerjord, kiselsyra
och arseniksyrad koppar), som af insprängd qvartz;
ej heller kunde det förekommas , att med det öfriga följde en och annan kristall af den grÖna
Linzenerzen, som. visar sig med den blå. Jag ansåg mig lycklig att kunna undvika den äfven åtföljande ziegelerzen och ett hvitt pulverformigt
ämne, hvaruti blåsröret tillkännagaf svafvelsyrad
blyoxid.
^
Efter åtskilnga försök, syftande déls att sönderdela mineralet med caustikt kali i kokning,
eller, efter lösning i syra, med hydrol4iyon-animoniak, som skulle afskilja de elektronegativa beståndsdelarne .från de positiva, dels att bestämma
arseniksyran, genom dess förening med oxiderna
af jern eller bly., eller såsom svafvelarsenik afskild medelst saltsyra från dess förening med
svafvelarAmonium, dels ändtligen att utfälla kopparen på jern, och taga dess vigt efter glödgning
i vätgas, ansåg jag den nu följande analytiska
metod lemna det säju^aste resultat;
A, Finrifvet och i lindrig värme torkadt prof
af mineralet, som i pulverisering alldeles förlorar
sin blå färg, och blir smutsigt ljusgrönt, utsattes
i platinadegel för lågan af en spritlampa. Vid hettans första åverkan, innan ännu degeln blef varmare än att kunna handteras med blotta handen,
hade pulvrets färg småningom öfvergått till blå|,
h varvid en vigtförminskning, lika med hälften
af hela den genom glödgning sedermera erhållna
förlusten, inträffade. I den starkare hettan förändrades åter färgen och profvet blef mörkt buj teljgrönt. Det förflygtigade ansågs vara vatten,
K. V, A. Handl, tSSs.
Ö
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hvars närvaro i betydlig qvantitet redan för blåsrÖret tillkännagifvit sig. Försök gjordes att upphämta hvad som värmen utjagat, i ett förlag,
h vilket, efter afrökning, visade en icke vägbar
hvit anlöpning, som reagerade svagt sur. Denna
arseniksyrligliet, om den än såsom sådan ingått
i mineralets sammansättning, och icke nu tillkommit genom en börjad sönderdelning af det
arseniksyrade saltet, var i så ringa qvantitet, att
den kan alldeles förbigås, samt hela glÖdgningsförlusten således antagas vara vatten.
B. Det glödgade profvet smältes i platinadegel, med tre gånger sin vigt fatisceradt kolsyradt natron, till fullkomlig fluss; löstes i vatten,
som utdrog de med alkalit förenade syror ne, tillika med en del af lerjorden. Det olösta, svart af
kopparoxid, behandlades med utspädd saltsyra,
hvaraf det med lätthet upptogs, lemnande ett
med fina qvartzkorn blandadt, blekrödt ämne,
hvilket under fortsatt digestion, men alltid i utspädd syra, ej synbart förminskades. Detta upptogs, och, efter vägning, sönderdelades genom
smältning uti surt svafvelsyradt kali, hvaraf erhölls kiselsjaa blandad med litet jernoxid, kopparoxid och lerjord.
C. Kopparlösniiigen blandades med kaustik
ammoniak, och digererades dermed något. Fällningen, lik en blandning af jernoxid och lerjord,
afskildes. Vätskan behandlades i kokning med kaustikt kali. Kopparoxiden upphämtades och vägdes,
efter långvarig tvättning med kokhctt vatten. Uti
vätskan fanns en liten portion lerjord, som ammoniakon utdragit och som kiilit nu upptagit.
D. Det som auimoniaken i C afskilt, var
jernoxid, lerjord, och kiselsyra med ett spår at
koppar, Il vilka på vanligt sätt behandlades och
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bestämdes. Då fosforsyrad lerjord är löslig uti
kolsyradt natron, kunde icke här vara någon fosforsyra.
E, Den alkaliska lösningen i B mättades med
saltsyra, hvars öfverskott bortdrefs i afdunstning;
den neutral vordna vätskan ingöts i en flaska
med dubbel öppning , och vätsvafla inleddes genom den ena. Lösningen , full af utfälld arseniksvafla, blandades med saltsyra, hvarmed den lemnades i ganska lindrig värma, tills ingen lukt af
vätsvafla mera utvecklades, h varefter praecipitatet
upptogs och tvättades med vatten, försatt med
saltsyra. Af dess vigt beräknades den motsvarande arseniksyran. Vid ett af dessa försök iakttogs,
såsom korrektion, att i kungsvatten oxidera en
vägd del af den erhållna arseniksvaflan, och bestämma dess halt af arsenik efter beräkning af
svafvelsyran, som blifvit upptagen af baryt; men
resultatet blef detsamma.
Utur den ofvannämde, från arseniksvafla
befriade lösningen, fälldes med kolsyrad ammoniak,
lerjorden, som efter glödgning och vägning pulveriserades i platinadegel, der den, blandad med
2i gång sin vigt kiselsyra, och sex gånger sin
vigt fat. kolsyradt natron, utsattes en timme för
röd glödgning. Den icke smälta, men något sammansintrade massan, löstes i vatten; och efter
kiselsyrans frånskiljande, afsöndrades lerjorden,
som med sin vigtförlust tillkännagaf qvantiteten
af fosforsyran (hvars närvaro i vätskan röjdes af
en ymnig fällning för saltsyrad kalk) och afhvilken ingen lerjord blifvit qvarhållen, hvilket af
korrektions-försök, med ättiksyrad blyoxid o. s. v.
ådagalades.
G. Den lösning, hvarutur fosforsyrade lerjorden (iföregående) blifvit fälld, neutraliserades
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med saltsyra, ingöts i flaska, der den ända till
alkalisk reaktion blandades naed kalkvatten samt
lemnades i hvila i den täppta flaskan, hvarutur,
efter repeterad afsifonering och påspädning af
vatten, en ringa fällning af fosforsy rad kalk upphämtades.
Det på denna väg erhållna resultat var:
Vatten, A
. . . . 22,24 håller syre; 19,76
Kopparoxid C, D, . .
Lerjord C, Z>, jP, . .
Jernoxid D, ...
Arseniksyra E,

. .

Fosforsyra F,G,

. .

Kiselsyra D,

...

35,19 ....
8,o3 ....
3,4 1

...

.

. .

20,79 ....
3,61 ....

2,02

4,04

Silicat, Kiselsyra och
Qvartz B,

.

1,0
7'094
3,75

2,95

7,22

100,26
Det synes snart h vilka svårigheter skola möta vid försöket att beräkna sammansättningen af
ett mineral, hvaruti så många baser aro delade
emellan flera elektronegaiiva beståndsdelar, och
der ingen säker grund framställer sig hvarifrån
man kan utgå, för att bestämma, hvilka som äro
förenade med syrorne, och hvilka som l)ilda det
hydrat, hvars ingående i mineralets sammansättning ejkan betviflas. En annan ^)rsak till förvillelse företer sig i ovissheten om hvad som bland
de funne beståndsdelarne kan härröra från gångarten, hvilket gäller hufvudsakligen
för jernet.
*) Säkert ifrån qvarlzen, som är insprängd mellan kristallerna, och kanske till någon del nfven af syran,
utdragen ur silicatet.
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Dessa svårigheter, h vilka, på samma gång de
försvåra bestämmandet af en formel, göra mineralet må hända så mycket mera intressant, föranleda mig att hellre inskränka mig till betraktelser öfver de möjligheter som här framställa sig,
än alt söka afgÖra hvilken af dem bör anses innebära det rätta.
Den första frågan, som här kan göras, är om
mineralet ej bör kunna anses såsom ett vatteiihaltigt arseniat af jernoxid och lerjord, förenadt
med kopparoxidhydrat, hvaraf den rena blå färgen skulle härröra? Men det låter sig icke göra,
att utur denna synpunkt beräkna det undersökta
ämnets sammansättning. Det som förgår vid dess
upphettning och glödgning vittnar dereraot; ty
mineralet skulle, i nyss angifiie händelse, efter
förlusten af sitt vatten, blifva svart. Jag antager
derföre, att kopparoxiden ej kan här vara i form
af hydrat.
Innan man går vidare, framställer sig äfven anledning till den frågan, om en basis med
tre atomer syre kan ingå i samma salt med en
enatomig? Det må vara möjligt; men sannolikt
är det här icke; och då torde man ej böra taga
ett sådant förhållande i beräkning.
Det faller lätt i ögonen, om man blott fäster
sig vid kopparoxiden och arseniksyran , att en förening mellan dessa kan förmodas, som yttryckes
med : Gu^Äs, hvaremot, i fall fosforsyran , såsom
en genom isomorfismen integrerande del, tages
j Äs
med, man finge
'

^ ^^^^

förra

alternativet vore det rätta, uppstode lika lätt ett
fosfat af lerjord och jernoxid, som precist blef-
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ve :

^ ii* och hvars syre väl icke fullt, men ganska nära, vore hälften af arseniatets, hvaraf, då
vattnets funna syrehalt är i det förhållande till
syreatomerne i arseniatet, att det noga deruti
kan ingå såsom utgörande i3 atomer, skulle för
mineralets sammansättning uppkomma formeln :
lP + 2(Cu5As) + i3H. Men då förhållandet med
det undersökta ämnet tyckes angifva, att en af
deruti ingående föreningar, måste vara ett hydrat,
och i synnerhet då man bör förmoda, alt de begge isomorfa syrorne dela sig emellan en gemensam basis, synes man böra söka det rätta på en
annan väg. Jag tror äfven, att man bör så länge
möjhgt hålla sig qvar vid föreställningen, att kopparsaltets mättningsgrad är rrzR^^R, såsom det visar sig hos den enklaste af dessa föreningar, nemligen Olivenerzen enHgt v. Kobetxs annalys ^*),
hvilken med någon afvikelse i anseende till fosforsyran, för ölrigt alldeles instämmer med en
som jag för någon tid sedan utfört.
Om man således, utslående ifrån denna förutsättning, söker hydratet, antingen uti lerjorden
ensam eller i den och jernoxiden, förenade genom isomorfismen , finner man att, uti förra fallet, skulle syret i hydralel utgöra för litet mot
andra termen: R^^S:, som i hänseende till svrehalten vore meia än dubbelt större; och att i
det andra alternalivct skulle hydratet, bestående af:
i^^llP,
ej
c;ifva mcia iin hiilfton af arsenio-fosfatels
*) PotiGENDURFFs Aniinlcr. i8ju. iS:u 2.

syra. Intetdera är således antagligt. Dessutom anmärkes, i anseende till jernoxiden, att om ÉeW
inginge i mineralet, skulle det vera grönt och
ej rent blått. Detta förer ganska naturligt till den
förmodan, att en del af det funna jernet, såsom
oxidul ingår i en isomorf integrering i det undersökta saltet j hvarjemte med all sannolikhet kan
antagas, att en annan del tillhört mineralets matrix. Deraf skulle uppkomma följande formel;

2ÄlH^+3|^"^||i|^|H8 och mineralets grundformel bhfva: 2ÄlH3+3Gu^ÄsH«,
*) Månne färgen hos den gröna variet^ten af Linzener?
Jjeror af en sådan omständighet?

Analys

af

tvenne

(Bromo-Platinas
Bromo-Auras

Brom-salter.

natricus

och

kalicus)^

af
P. A. VON BONSDORFF.

I den af handling, med titel: Bidrag till af görande affrågan; om Cldorj lod m. fl, metalloider^ i likhet med sjrCj äro syra- och bas-bildande kroppar j b vilken jag tillförene haft äran,
att till Kongl. Academien aflemna, och som i
dess handlingar för åren 1828 och i83o finnes
införd, har jag äfven sökt ådagalägga, att bromider af de elektronegativa metallerna , platina och
gidd , i likhet med dessa metallers chlorider, ingå föreningar med elektropositiva metallers broraider, och ehuru jag bland dessa föreningar
icke då, förnämligast i anseende till bristande
tillräckligt förråd af brom, kunnat anställa analys på mer än en enda: nemligen det salt platina-bromiden, i förening med kalium-bromid , bildar [Bromo-platinas kalicus), hade jag likväl, i
grund af observationer, gjorda på hit hörande
salters kristallisation , anmärkt, att de flesta af
dem visade analogi och isomorfism med motsvarande chlorsaller '
Sedermera satt i tillfälle
att undersöka 2:ue andra hithörande salter, och
*) Kongl. V. A. Handlingar för i83o, pag. 128 och följ.

att af dem finna bekräftelse på nämde analoga
förhållande, tar jag mig den friheten, att här för
Kongl. Academien nedlägga resultaterna af denna undersökning.
I sammanhang härmed, och innan jag går
att redogöra för sjelfva analysen af här i fråga
vararande salter, torde det icke vara främmande för ämnet, att, i afseende å kristallisation af
här ofvanföre nämde, af platina-bromid och
kalium-bromid bildade, salt, anmärka, hvad vid
den förra undersökningen icke blifvit bemärkt:
Då en kall upplösning af nämde salt lemnades
åt en långsam, friviUig afdunstning vid vanlig
temperatur, ansköt saltet i ganska vackra och
tydliga kristaller, dels af en regulier octaedrisk,
dels af cubo-octaédrisk form. Då sammansättningen var analog med chlor-saltet {Cloro-platinas kallcus), hvilket, såsom bekant är, anskjuter i reguliera octaedrar, kunde man förutse att
äfven kristallformen skulle vara densamma; ofvannämde observation har således bekräftat
detta.
Bromo-Platinas

natricus.

Kristallisation och öfrige karakterer af detta
salt äro förut i den omnämde af handlingen beskrifna •'•'). Analysen af saltet verkställdes på
följande sätt:
0,865 gramm i redigt anskjutna, större kristaller insattes i kulan på en liten apparat, gjord
af ett barometerrör, hvars ena, till 6 ä 7 tums
j längd utdragna, smalare ända, var småningom eller ihalf cirkel nedåt böjd. Samma ända inleddes och inpassades lufttätt i en liten tubule-»
*) K. V. A. Handlingar för i8jo, pag. i3o.
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rad flaska,
innehållande en utspädd upplösning
af salpetersyrad silfver-oxid, med några droppar
syra i öfverskott, och ifrån nämde flaska leddes
ett krökt glasrör till en annan flaska, innehållande samma metallsalt upplöst. Den andra kortare ändan af apparaten var på vanligt sätt, förmedelst kautschucksrör, förenad med en apparat
för vätgas-utveckling, äfven såsom vanligt försedd
med ett rör, innehållande kalcium-chlorid. Sedan vätgas-utvecklingen fortgått en stund, uppvärmdes kulan ganska lindrigt med en spritlampa, tills en liten portion vatten hade afsatt sig
i kulan och i det smalare röret, hvarefter uppvärmningen abröts.
f
Den fortgående torra vätgasströmmen bortförde nu småningom det afsatta vattnet, hvarefter kulan ånyo lindrigt uppvärmdes, och det å nyo afsatta vattnet återigen
tilläts, att i vätgasen afdunsta. Samlades i röret
något mera vatten än i form af imma, så kunde äfven detta efter hand, i det småningom nedåtgående krökta röret, långsamt sänka sig, jemte
den deri upptagna bildade brom-vätesyran , hvilken då började att utfälla bromsilfver i den tubulerade flaskan. Sedan vattnets utveckling upphört, ökades värmen småningom till glödgning,
och fortsattes oafbrutet, så länge någon fällning
syntes uppkomma, och äfven ännu en god stund
derefter.
Sedan apparaten svalnat, afskars det smalare röret i krökningen, med tillhjelp af en diamant och en böjd, tjock glödande platina tråd.
Den i tubulerade flaskan, äfvensora på ändan af
det smala röret, afsatta silfver-bromiden (i den
andra flaskan hade äfven en, ehuru knappt vägbar fällning uppkommit) uppsamlades med noggranhet på ett iiltrum, tvättades, torrkades och
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glödgades, då dess vigt befanns vara 0,764 gr.
svarande emot 0,821 gr. brom. Ifrån residuum
i kulan på den lilla apparaten, sedan dennas
vigt blifvit noga bestämd, upplöstes natriumbromiden med vatten, som dropptals infördes
och afhälldes ifrån det olösliga platinapulvret. Lösningen afdunstades, återstoden glödgades och vägdes, varefter
h
platina-pulvrets vigt äfven behörigen
bestämdes. Nämde residuum befanns sålunda
hafva utgjorts af 0,221 gr. natrium-bromid och
o,2o5 gr. platina. Jag bör äfven härvid icke
lemna obemärkt, att ett ringa, hvitt sublimat hade under operation afsatt sig i glasröret, samt
att detsamma, efter det prof, som med en så
alltför ringa qvantitet kunde anställas, troligen
utgjordes af brom-vätesyrad ammoniak, som blifvit bildad genom saltets långvariga utsättande
för luften, under en ofta repeterad kristallisation.
Det bortdrefs lätt ifrån röret genom starkare
upphettning. Då för öfrigt, hvad som saknas i
den till försöket använda qvantiteten, måste utgöras af vattnet, blir resultatet af analysen, och
det derpå grundade, beräknade förhållandet följande :
Beräkn, resultat.
24*72
Natrium-bromid
25,55 —
Platina
. . .
24,02
28,70 —
Brom
. . .
38,11
Vatten
i3,i5
37,?! —
1 3,64 1
00,00
100,00
och formeln, som uttrycker saltets kemiska sam*
mansättning, blir
Na&r + PtSr^ + 6H.
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Bromo-Auras

kaliciis,

Äfven detta salt bar, till sina yttre karakterer, förut blifvit beskrifvet '^''). I afseende å kristallformen torde dock böra tilläggas, att på den
rbombiska prisma, som utgör den enklaste, ocb
efter all anledning, den primitiva formen , äro de
bestämmande sidvinklarne ganska nära
° och
1 02 i °, hvarjemte bör anmärkas, att prisma synes vara rättstäende (prisme rhomboidale droite),
eller åtminstone ganska litet derifrån afvikande.
Saltet löses lätt i alkohol utan värme, och är
deri lättlöstare än i vatten. — Då det vatteahaltiga, kristalliserade saltet ställes i värme, fatiscerar det ganska snart, och afger allt sitt kristallvatten. Upplöses sedermera detta salt i absolut alkohol, och lösningen lemnas i värme att
afdunsla, så anskjuter ett \ attenfritt salt af samma färg med det vattenhaltiga , och med, dels
rhombisk, dels derifrån härledd sexsidig, prismatisk kristallform, samt af betydligt snedare vinklar än det vattenhaltigas. Analysen af detta salt
verkställdes på följande sätt.
0,625 gr. i rena och tydliga kristaller upp^
vägdes på ett urglas, som ställdes i +60° värme,
dä vigten efter ett par timmnr hade minskats till
0,583 gr., ytterhgare utsatt för '-jo^ väi^ie under
en timmes tid, blef vigten oförändrad; kristallvattnets vigt var följaktligen o,o43. De återstående 0,582 gr. inlades i kulan, på en dylik
apparat, som den till platina-saltet använda och
nyss beskrifna, hvarvid reduktion med vätgas
verkställdes, under en genast använd större hetta, och den biktade bromvätesyran upptogs i en
*) K. V. A. Handlingar för i83o, pag. i3i.

upplösning af salpeters3a'acl silfveroxid, utan att
likväl brom-silfret till vigten bestämdes. Massan
i kulan mörknade och smälte under operation,
och ingen liqvid syra bildades i röret, hvaraf
syntes, att vattnet, under fatisceringen i värme, fullkomligen hade bortgått.
Residuum i kulan efter fulländad reduktion delades, genom behandling med vatten, i 0,126 gr. kaliurabromid
och 0,207 gr. metalliskt guld.
Då summan af
dessa o,333 afdrag^s ifrån 0,682 gr. blir differensen; 0,249 S^' = vigten af bortgången brom.
Äfven vid denna operation afsattes ett hvitt sublimat, dylikt med det jag ofvanföre omnämt,
men också här så ringa, att det knappt märktes
på vågen. Resultatet af analysen blir följande:
Beräkn. resultat.
Kalium-bromid
Guld . . .
Brom
Vatten

.

. .

20,16

i 9*70

33,12 —

33,36

39,84 —
39,39
6,88 —
7,55
100,00 100,00

till följe hvaraf formeln för saltets kemiska konstitution blir
KBr+Au

©r'+5H.

Af denna undersökning följer således, att föreningen, som utgöres af platina-bromid och natrium-bromid med kristallvatten , är fullkomligt
analog med den länge kända föreningen af platina-chlorid med natrium-chlorid, som af Vau(^UELiN bUfvit analyserad, äfvensom att det salt
guld-broraid med
kalium-bromid
och kristall-
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vatten bildar, till alla delar öfverensstämmer med
motsvarande salt, sammansatt af sednast nämde
2:ne metallers chlorider, enligt den analys Hr
Berzelius icke länge sedan dera anställt
Det följer vidare af här ofvanföre beskrifne analyser, att bromiderna af platina och guld
till atom-tal äro på fullkomligen analogt sätt
sammansatta, som chloriderna af nämde metaller, och att efter beräkning:
100 delar platina-bromid innehåller 6i,34d.
brom och 38,66 d. platina, samt loo d. guldbromid innehåller 54,17 d. brom och 45>83 d.
guld.
*) K. V. A. Handl. för år^i829, pag. i55.

Om

Berlinerblått

och

Cyanjernblyj

af
J. BERZELIUS.

Gay-Lussac har,iAnnales de Chimie et de Physique, T. XL VI, p. ^3, meddelat åtskilliga försök
öfver berlinerblått och några andra dubbelcyanurer, af h vilka försök han, bland andra, dragit
följande resultat:
i:o Berlinerblått innehåller cyanjernkalium,
äfven i sitt renaste tillstånd. Vatten, särdeles då
det underhjelpes af värme, sönderdelar det fullkomligt. Det ger syre åt jernet, som förvandlas
till jernoxid, och väte åt cyan.
Gay-Lussac fann dervid, att det vatten, hvarmed berlinerblått tvättas, går gult igenom, och
fäller berlinerblått, då det blandas med en upplösning af jernchlorid. Han tillägger: "Il est å
remarquer que les eaux de lavage doivent étre
alkalines, puisqu'elles decomposent le bleu de
Prusse et le raménent å 1 etat de peroxide de fer."
2:0 Cyanjernsilfver, cyanjernkoppar och cyanjernbly innehålla cyanjernkalium, det sistnärada likväl minst, men om blysaltet förbrännes,
stannar kali i en i vatten olöslig förening med
blyoxid ("il en est restée une portion combinée
avec Foxide de plomb"). Närvaro af cyanjernkalium icyanjernblyet hindrar derföre att, på den
af Berzelius angifna metod, medelst sönderdelning af cyanjernbly med svafvelbundet väte, erhålla en ren jernhaltig blåsyra.
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Dessa uppgifter hafva så mj^cket mer fästat
min uppmärksamhet, som jag., i det arbete öfver
jernets dubbla cyanurer, som år 1829 meddelades K. Vetenskaps- Academien, å ena sidan lade cynjernblyets analys till grund för hela utredningen,varvid,
h
i fall detta salt innehållit
en anmärkningsvärd qvantitet cyanjernkalium, resultatet afundersökningen måst utfalla helt och hållet annorlunda, och detta, efter utseende svåra
ämne, hvilket före mig, en och annan kemist lemnat, med förklaring, att han icke förmått utreda
det, hade säkerligen då icke eller af mig kunnat
redas. Alldeles detsamma hade varit händeisen
med

analysen af berlinerblått, om det för analysen använda prof väsendtligen innehållit cyan-

jernkalium, hvars närvaro' i berlinerblått dessutom redan den tiden ej var okänd. Det sätt hvaraf jag betjenar mig till utrönande om en kropp
är uttvättad eller ej, att låta några droppar af
det genomgående tvättvattnet afdunsta till torrhet på en polerad skifva af guld eller platina,
och att ej sluta tvättningen förr än ingen synbar återstod märkes, borde dessutom förekomma
misstag af denna beskaffenhet.
Af dessa anledningar har jag repeterat några
af Gay-Lussac's försök, och då jag dervid å ena
sidan fått tillfälle att bekräfta hvad han anfört,
om den envishet hvarmed berlinerblått qvarhåller cyanjernkalium, har jag å den andra, kommit
till resultat, som väsendtligt afvika från hans. Då
Gay-Lussac yttrar, att berlinerblått, äfven det renaste, alltid skulle innehålla cyankalium, så kan
detta väl icke vara menadt för andra tillfällen, än
då cyanjernkalium användes till dess bildande;
tv det är bekant, att berlinerblått äfvenledes fås,
då
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då jernoxidsalter blandas med jernhaltig bläsyia,
d. ä. med dubbelcyanureu af jeiii och väte, ulom
det, att dertilJ kunna användas: cyanjernnatrium,
cyanjernammonium o. s. v.; frågan är således icke, om berlinerblått aldrig existerar utan att hålla
kalium, utan om det med cyanjernkalium fällda,
aldrig kan erhållas fritt från kalium.
Jag försökte att i en upplösning af jernchlorid i vatten indrypa en mycket utspädd upplösning af cyanjernkalium, utan att utfälla hela jernhalten, och jag lät sedan massan digerera tillsamman vid lindrig värme omkring en timme, hvarefter den silades och tvättades. Först gick jernsolutionen gul igenom, sedan blef det genomgående
tvättvattnet färglöst och derpå åter gult. Det gaf
icke blå fällning med den genomgångna jernsolution. Tvättningen fortsattes så länge tvättvattnet gick gult igenom. Den gula vätskan, afdunstad till torrhet och bränd, lemnade omisskännliga spår af kali. Uttvättningen gick långsamt,
emedan berlinerblått efter hand täpper papperets
porer, men slutligen gick vätskan färglös igenom
och gaf inga reaktioner. Det på filtrum varande
berlinerblå hade behållit sin ursprungliga mörkI blå färg, och den efter dess förbränning återstående jernoxiden, kokad med sin 3:dubbla volum
vatten, gaf deråt
icke egenskapen att återställa
i den blå färgen på ett med ättika svagt rodnadt
lackmuspapper. Vätskan afsilades och afdunstades. Den lemnade en liten fläck, och då denne
med

ett vått och rodnadt lackmuspapper betäcktes, uppkom en synbar reaktion för alkali. Om
detta försök å ena sidan visar, att tvättningen ej
absolut undanröjt det sista spåret af alkali, så
ådagalägger det dock å den andra, att det kunnat
X. v. A, Handl. j832.
7
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bortföras, emedan, livad tvättnifigen ständigt minskar, en gång måste taga slut. Försöket repeterades på det sätt, att jernchlorid jerat utfälldes med
cyanjernkalium, så att ingendera stannade i upplösning, hvarefter fällningen uttvättades. Nära en
vecka gick om, innan vätskan gick färglös igenom. Det förbrända berlinerblå löstes i saltsyra,
fälldes med ammoniak, och vätskan afdunstades
och salmiaken bortröktes. Ett knappt vägbart spår
af salt återstod, som icke löstes fullt i vatten,

icke med platinachlorid gaf något i alkohol olösligt dubbelsalt, och som efter hvad jag i ett annat försök erfor, var litet chlormagnesium.
Af det nu anförda följer, att cyanjernkalium
har en så stor benägenhet att fälla sig med berlinerblått, att ett öfverskott af ett jernoxidsalt icke
förmår hindra dess fällning, men att det, genom
länge fortsatt tvättning, kan slutligen utdragas.
Dervid blir berlinerblått icke sönderdeladt och
förvandlas icke till jernoxid.
För att utröna hvad en ännu längre fortsatt
tvättning kan utöfva till berliiierblAl ts sönderdelning, fortsatte jag tvättningen af ouikring i gramm
berlinerblått oupphörligt i 3 veckor, hvilket med
den af mig beskrifna tvättflaska är ganska lätt
verkställbart, på ett sådant sätt, att fällningen
oupphörligt är betäckt af vatten till samma höjd.
Under denna tid hade ungefär 4^ skålpund vatten gått igenom. IMassan på filtrum var blå som
förut, och blef efter torkning mörkblå, med dragning åt kopparrödl, såsom allt rent berlinerblått;
men den del af untlcrsidan af liltruni, som icke
tangerat glaset, och således varit oupphörligt utsatt för luftens beröring, var gulbrun och såg ut
som låge der på insidan jernoxid. Likväl, då efter papperets torkning, denna färg fanns genom-
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tränga äfven de delar af filtrum som legat 4'diibbla, så är det teraligeii klart, att det ej var jernoxid, utan det bruna ämne, som cyan vid sin
sÖnderdelning ger, ocli att det således var en
följd af berlinerblåtts sÖnderdelning af vattnets
och luftens gemensamma åverkan, h varvid likväl den nybildade jernoxidens qvantitet var för
ringa att synas. — Då det icke lyckades, att på
detta sätt medelst blott vatten sönderdela berlinerblått, försökte jag värmets tillhjelp, men
detta geck ej eller, ty det kokbeta vattnet kallnade, innan mer än en ganska ringa del hunnit
gå igenom. Jag digererade då i d. nyss fälld
Ijerlinerblått med 10,000 d. vatten i 3 veckor,
hvarvid vattnet under tiden flera gånger ombyttes. Den fortfor att vara blå, ehuru under sista veckan den syntes hafva fått en dragning i
grönt, likväl märkbar, endast så ofta den uppslammades med vattnet.

Jag anser dessa försök bevisa, att berlinerblått icke sönderdelas af vatten, på ett sådant sätt,
att jernoxid och cyan vätesyra uppkomma, men
att det visserligen på tidens längd sönderdelas af
vatten och luft gemensamt.
Jag har nämt, att den gula vätska, som under berlinerblåtts tvättning går igenom filtrum,
icke fäller jernchlorid, den grumlar icke eller andra jernoxidsalter; men af jernoxid ulsalter blir
den i ögonblicket blå. Denna omständighet för! klarar långsamheten af berlinerblåtts uttvättning.
Det sker nemligen derigenom , att den luft vattnet
innehåller, frambringar basiskt, d. ä. jernoxidhaltigt, berlinerblått, och det Gmelinska röda blodlutssaltet, 3K-Gy + Fe-Gy^, som också kan erhållas
ur tvättvattnet, ehuru, genom lösningens utspädda
tillstånd, och den deraf följande långa afdunst-
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ningen, en del af saltet sönderdelas, och afsätter
berlinerblått, samt en ringa qvantitet af ett brunaktigt ämne.
Det är bekant att Proust först anmärkte, att
berlinerblått håller kali eller blodlutssalt, men
till detta förhållande har man hittills saknat all
förklaring. Den är likväl Dvligen gifven, genom
en upptäckt af Mosander, att dubbla jerncjanurer
hafva en benägenhet att förenas sig emellan till
verkhga trippelsalter. Mosander har visat, att då
cyanjernkalium blandas med salter af barjt-, kalkeller talkjord, fälles en förening af cyanjernkalium med cj^anjernbaryt , cyanjerncalcium , eller
cyanjernmagnesium , som är mycket mindre lös1ig i vatten än hvar och en af dessa dubbelcyanurer för sig, och som, i alla de af Mosa>-dlr hittills analyserade föreningar, består af en atom af
hvardera saltet, t. ex. för det dubbla bariumsaltet af (2K% + Fe-Gy) + (2Ba-Cy + Fe^:y) Det
var således att förmoda, att cyanjernkalium har
samma benägenhet att förena sig med berlinerblått till en olöslig förening.
För att häröfver vinna upplysning, fällde jag
en lösning af cyanjernkalium med en utspädd
upplösning af jerncyanid. Fällningen togs på lilIrum och tvättades. Först gick öfverskottet af cyanjernkalium igenom, derefter blef vätskan grön,
och slutligen gick tvättvattnet mörkblått, men klart
igenom.
Jag hade fått lösligt berlinerblått, om
Bariumsaltet håller tillika 4 at. vatten, de andra båda liålla intet. INIan kan enklast gifva dessa sallers
formel med Fe-Cy -j- Ba-Cy + K-Gy, eller en atom af
hvaidera, i hvilkel fall man kan anse hälften af cyankaliiim såsom ersatt af en annan cyanur i motsvarande atomqvantilet. Efter den sednare, formeln
håiJ«r barytsaltet endast 2 ot. ratten.
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h vilket också redan Robiquet anmärkt, att det
innehåller cyanjernkalium. Sedan tvättvattnet gått
ganska länge blått igenom, begynte jag uppsamla
det, i den förmodan, att nu all återstod af öfverflödigt tillsatt cjanjernkalium vore bortfördt. Lösningen afdunstades vid lindrig värme till torrhet, tjocknade såsom ett extrakt, massan lossnade från glaset och sprack, och kunde med lätthet rifvas till pulver. Den löstes åter, så vidt
det kunde synas, fullkomligt i vatten. En del af
denna torra massa förbrändes, till dess att alla
brännbara beståndsdelar deri voro fullt oxiderade, hvarefter jernoxiden utlakades med kokande
vatten, det genomgångna mättades med saltsyra,
afdunstades till torrhet och upphettades, och upplöstes sedan, hvarvid i alla profven en ganska
liten rödaktig återstod bildades, af talk jord och
jernoxid, som frånsilades, h varefter lösningen intorkades och saltets vigt bestämdes. Mot loo d.
jernoxid hade erhållits 54-44 chlorkalium, svarande emot 2 at. kalium på 7 at. jern. Detta
förhållande är dock troligen accidentelt, emedan
föreningen icke kan anses sammansatt af berlinerblått och cyankalium. En atom berlinerblått
innehåller at. jern. Här fattas således uppenbart en atom jern, för att bilda en förening af
I atom cyanjernkalium och i at. berlinerblått,
hvars sammansättningsformel vore
= (2K-Gy + Fe%) + (3Fe-Gy + 2¥e€y')
och hvari finnas 2 at. kalium och 8 at. jern. Det
är således troligt, ehuru det icke kan antagas för
bevisadt, att upplösningen innehållit ett litet öfverskott af cyanjernkaUum. Från denna synpunkt
hade bordt erhållas 47«66 chlorkalium på lOO d,
jernoxid.

102
En del af det intorkade lösliga berlinerblå,
som erhölls under massans fortsatta tvättning,
och som borde befinnas mer och mer fritt från
öfverskott af cvanjernkalium , upplöstes i litet vatten och fälldes ur denna lösning af alkohol af
0.86 e. v., tillsatt i just det förhållande som jemt
var nödigt till fällning. Den silade lösningen
var gul, och innehöll rödt cvanjernkalium , hvartill öfverskottet af det närvarande blodlutsaltet
syntes hafva under afdunstning förvandlat sig.
Det på filtrum stannade berlinerblå var, utan
föregången torkning, lösligt i vatten, och leronade filtrum nära färglöst genom tvättning. Det
intorkades och brändes. Mot loo d. jernoxid erhöllos 31.92 d. chlorkalium. Detta svarar emot
2 at. kalium på icke fullt 12 at. jern. Lösligt
berlinerblått gifves således, som innehåller mindre
än I at. cyanjernkalium på hvar atom berlinerblått. Försöker man att underkasta det erhållna
resultatet en beräkning, så visar sig, att det, på
I at. cyanjernkalium, innehållit i^atom berlinerblått, eller bestått af 2 af det förra med 3 af det
sednare. Formeln för denna sammansättning vore :
2(2K-Cy + Fe-Cy) + 3(3Fe-Gy + 2Fe-Gy
Det visar sig, att mot 4 ^t- kalium svara 23 at.
jern, försökets tal ger 23.8. Detta öfverskott kan
vara en följd både af observationsfel och af i öfverskott tillkomnicu jernoxid, genom bildning af
rödt cyanjernkalium.
Men det kan icke vara denna förening som
gör kaliumhalten i berlinerblått; emedan denna
förening bortföres af vatten. Det måste således
gifvas en olöslig förening. Denna erhålles på samma gång som den lösliga, och blir qvar på filtrum sedan denna är bortförd. Det är troligt att
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vid fälluingeii bildas hufvudsakligast lösligt berlinerblått, och att det mesta af den olösliga delen uppkommer under tvättningen genom vattnets och luftens gemensamma åverkan, hvaraf
kommer, att det genomgående, beständigt håller,
jemte lösligt berlinerblått, äfven fritt cyanjernkalium, i sina båda modifikationer.
Den olösliga återstoden dekomponeras i tvättning likasom det sker med berlinerblått, hvari
den är inblandad. Jag upphörde derföre med
tvättning när det genomgående var endast blekt
blått, och utprässade återstoden af vätskan emeU
lan sugpapper. Det torra berlinerblått hade alldeles lika utseende med det vanliga, och drog i
kopparrödt. Efter förbränning till aska, erhölls
mot lood. jernoxid, 23,5 1 5 d. chlorkalium. Detta gör på I at. kalium efter försöket 8.08 at. jern,
hvilket väl kan antagas jemt till 2 at. kalium
på 16 at. jern, emot i at. cyanjernkalium med
2 at. berlinerblått enligt följande formel:
(2K-Gy + Fe-Gy) -f 2(3Fe% + 2Fe-Gy^) ,
skulle svara 2 at. cyankaliurn och i5 at. jern.
Af dessa försök synes således kunna slutas ,
att berlinerblått och cyanjernkalium kunna förenas iåtminstone tvenne förhållanden, kanske i
3, af hvilka det ena är olösligt och innehåller
sannolikt 2 at. berlinerblått på i at. cyanjernkalium; det lösliga innehåller med minimum af cyanjernkalium, 2at. af detta på 3 at. af berlinerblått, och möjligen gifves en löslig förening der
en atom af h vardera saltet äro förenade.
Då berlinerblått fälles med cyanjernkalium,
bildas, om det sednare råder, de lösliga föreningarne, men om jernsaltet råder, en blandning af
rent berlinerblått med den olösliga föreningen.
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hvars myckenhet varierar efter jernoxidsaltets öfverskott, blodlutsaltets utspädning och fällningens
längre eller kortare beröring med det i öfverskott
närvarande jernoxidsaltet. När denna fällning tvättas, så går först jernsaltet igenom, och sedan begynner vattnet sönderdela det kaliumhaltiga berlinerblått, icke derigenom, att det upplöser cyanjernkalium , utanpå det sätt, att den luft vattnet innehåller, frambringar af saltets jerncyanur
en portion cyanid, och deremot svarande jernoxid, hvarvid dubbelsaltet af cyankalium och jerncyanid med gul färg upplöses i tvättvattnet och
jernoxiden stannar förenad med berlinerblått i
form af basiskt berlinerblått.
Af hvad jag nu anfört följer vidare, att lösligt berlinerblått och basisk berlinerblått icke äro
identiska, emedan det förra icke innehåller jernoxid, hvilken deremot finnes i den lösliga modification af det sednare, och kan derur, dels fällas med svafvelbundet väte, i form af svafveljern,
dels utdragas med saltsyra.
Jag kommer nu till cyanjernbly. För att
frambringa det trippelsalt med cyanjernkalium ,
som skulle vara orsaken till dess kaliumhalt, blandades en temligt koncentrerad lösning af cyanjernkalium med en utspädd lösning af neutral
salpctersyrad blyoxid, ulan att sönderdela allt cyanjernkalium. Fällningen togs på ett filtrum, och,
för alt befrias ifrån den temligt starka moderluten, fylldes filtrum, sedan denna genomgått,
3 gånger efter hvaraiulra med kallt vatten, prässades derpå ut, och fällningen torkades, vägdes
och brändes till förstörande af cyan. Askan efter
3.36i gr. förbrändt salt, koktes med utspädd saltsyra, lösningen fälldes med kaustik ammoniak,
vätskan afröktes, salmiaken förjagades och lem-
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nade o.oi4 återstod af ett salt, som ej fullt löstes ivatten, och lemnade litet talkjord, men ga f
med platinachiorid tydliga spår af kali. En annan del af fällningen utlakades med kokhett vatten som vanligt, brändes till aska, och denna
koktes med vatten, som, oaktadt utgörande knappt
3 gånger den solida återstodens volum, dock icke efter silning återställde den blå färgen på ett
rodnadt lackmuspapper. Afdunstad, afsatte den
blyoxid i ganska ringa qvantitet, till bevis, att
intet salt fanns jemte denne i vattnet, i hvilket
fall den är olöslig i vatten. Då sjelfva den brända oxiden starkt blånade papperet, af närvarande
blyoxid, som har denna egenskap, så behandlades
den utlakade oxiden med saltsyra, vätskan fälldes
med ammoniak, och den afrökta lösningen lemnade
ett spår af magnesia, efter salmiakens afrÖkning,
Denna magnesia härrörde från det till fällningen
använda blodlutsaltet. Dessa försök utvisa att cyanjernkalium saknar den egenskapen, att i vattea
frambringa ett dubbelsalt med cyanjernbly,
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funnen jernmassa;
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JAC. BERZELIUS.

Denna massa fanns d. 19 Sept. 1829 i en åker
nära vid slottet Bohumilie i Pi achiner-kretsen i
Böhmen, sedan ett föregående ovanligt regn blottat den. Dess analogi i sammansättningen med
meteor jern, som af Steinmann ådagalades, föran-*
ledde ägaren af slottet Bohumilie, Baron Malo-WEC, att skänka den till National-museum i Prag^
Anledningen, hvarföre denblifvit ett föremål för
min undersökning, är, att insliktaren af nämde
museum, Grefve Gäspar Sternberg, tillställt mig
en qvantitet filspån af detta jern, med yttrande
af den önskan, att jag måtte analysera det.
Denna massa vägde io3 Böh miska skålpund.
Den var utpå omgifven af en tjock skorpa aP
jernoxidhydrat, som utvisade, att den länge legat
i jorden. Inuti är den fullt metallisk, hvitare än
vanligt stångjern, och ger, vid etsning med saU
petersjna, de så kallade Widmanstädtska figurer-i
na, bestående i kristalliniska skepnader , som bildas af ett nickelhalligare jern , hvilket trögarean-,
gripes af syran än det renare jernet. Inuti härden na metallmassa flera håligheter, liknande brakor och sprickor, i hvilka finnas inlägrade gra-,
fit, magnetisk svafvelkis och ett silfverhvitt ,
kornigt, skört metalliskt ämne. — Magnetkisen
fuincs här och der inblandad i ansenlig mycken-

het, ända till storleken af en hasselnöt, och den
är der högst finkornig
Steinmann fann dess eg. vigt 7.146. För öfrigt fann han den sammansatt på följande sätt:
Jern
94-oö
Nickel
Svafvel
Olösligt

4*0'
0.81
1. 1 2
100.00.

Den i saltsyra olösliga återstoden var grafit
och ett metalliskt ämne, som ej närmare bestämdes.
Den har sedan blifvit analyserad af von
Holger
som deri fann:
83.67
I.
86.67
2.
Jern
. . .
0.5
Nickel
. .
8.129
Kobolt
Mangan
Calcium

. .
. .

Beryllium
Aluminium

.

Magnesium .
Olöst återstod

0.41

0.60
0.58
7.83
1.08

0.12

O.IO

0.32
1.34
o.i3

0.42

0.46

O.IO
4.78

*) Verhandlungen der Gesellschaft
98.16 des 9vaterjändischen
9 .16.
Muse'ums in Böhmen, in der achten allgemeinen Versamlung, am 3 Apr. i83o, p. i5 och 27. Här finnes
ock ett aftryck af de genom etsning å metallen er-^
hållne Widmanstädtska figurerna.
*) Ibid. p. 29.
^*) Zeitschrifl fiir Physik und Mathematik, von Baum^
GÄRTNER und V. Ettingshausen IX. 323,
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v. Holgers analytiska förfarande lemnar mycket att önska. Närvaro af beryliium, hvilken han
trott sig deri finna, är någon ting ovanligt. Han
fann, att kolsyradt alkali ur det oxiderade, utdrog en jord, som äfven löstes af kaustikt kali,
hvaraf han slöt, att denna var berylljord, utan
att vidare försöka om den gaf söta salter eller
om den frambragte det karakteristika dubbelsal-.
tet med fluor och kalium.
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För att göra en riktig analys af denna me- ic
tallmassa, hade fordrats att få välja de olikt be- sa
skaffade delarna deraf, och undersöka hvar och
en för sig, h varigenom säkerligen bestämdare resultat kunnat erhållas.
De jernspån jag deraf I ii
erhöll, syntes hafva under filningsarbetet fallit på
golf vet, och varit derifrån upphämtade, hvaraf '
det hände, att jag bland de olösliga delarna i ett
prof erhöll sand, tegelmjöl, små korn af stenko^, i
trädstickor m, m. Jag drog derföre spånen med I
magnet under vatten ett par gånger, och fick! i
dem på detta sätt nära, men icke fullt fria från
dessa främmande inblandningar.
Jag har försökt trenne metoder till jernets
upplösning. i:o lösning i saltsyra., Massan utvecklar då en stinkande vätgas, lik den som fås af
lackjern, och lemnar en svart, kolig återstod, som
luktar obehagligt. Gasen luktar ej tydligt af svafvelbundet väte, men inledd i en upplösning af
svafvelsyrad kopparoxid, ger den en fällning af
s va fvel koppar.
Éli
2:0 Lösning i en blandning af chlorsyradtljj
kali och utspädd salts^Ta. Man blandar jernetB
med chlorsyradt kali , i förhållande af 10:11 och '
tillsätter vatten, hvartill blandas litet saltsyra i 1
sender och omröres. Föreningen sker fort, och
Tätskan blir varm.
Man tillsätter mer syra, så

fort vätskan blir mörkröd, och låter emellan hvar
gång vätskan något svalna. Blir den för varm,
så borrtgår clilorgas. Under ständig omskakning
är på detta sätt inom kort alltsamman upplöst,
med lemning af hvita, metalliska korn , som trögare angripas. Vätskan är oklar och afsätter under hvila kiseljord, som har en något mÖrk färg.
Mitt ändamål med denna operationsmetod, som
var att lösa jernct med lemning af kol, vans
icke. — Att på smält chlorsilfver i ytterst svag
saltsyra verkställa jernets upplösning, med lemning af chlor och legeringar, är visserligen det
säkraste, men fordrar stora qvantiteter chlorsilfver, hvarföie jag försökte följande:
3:o Jernspånen lades i vatten, som blandades litet i sender med salpetersyra, förut befriad
från saltvSyra och salpetersyrlighet. Proportionerna
äro likgiltiga; operationen går fortare med mindre qvantitet vatten, blandningen uppvärmer sig
och kan få blifva ända till +5o° utan skada, hvarvid lösningen går så mycket fortare. Så snart
syran är mättad, så begynner blandningen, oaktadt fortsatt omskakning, att svalna, då tillsättes
mer syra, och så fortfares till dess att lösningen
blir temligt koncentrerad , h varefter den afhälles,
och återstoden öfvergjutes med vatten och salpetersyra på nytt. Man får icke lem na jernspånen
för någon längre tid, till ex. 5 till 6 timmar,
med en mättad lösning, ty då får man en blå,
sammanbakad massa, hvarpå ny syra endast långsamt verkar. Syran färgar sig under denna operation, gulaktig, och vätskan blir oklar af ett svartbrunt pulver, som efter hvila afsättes och lemnar en blekgrön vätska. Under denna operation
utvecklas ingen gas. Salpetersyrad ammoniak och
salpetersyrad jernoxidul bildas, och ett kolhaltigt
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ämne, samt främmande legeringar stanna oupplöste. Lösningen går ganska fort, om jernspånen
beständigt omröras. — Sedan lösningen en gång
är verkställd kan den ganska starkt upphettas,
nästan till koklietta, innan bildning af jernoxid
och utveckling af qväfoxidgas begyiuier.
Vid användandet af denna metod på metallmassan från Bohumilie erhölls en återstod af
trefaldig art. Den utgjordes af de förr omtalade
kornen eller fjällen, som lågo tungt på bottnen,
och af en svart massa, som lätt uppslammades
i vätskan, och var en blandning af nybildad kiseljord, med ett ur föreningen med jernet afskildt ämne. Jag har besannat hvad v. Holger
angifvit, att deras relativa qvantiteter äro mycket varierande, och att således analyser på denna metallmassa, hvarje gång de repeteras, lem na
olika qvantiteter af de särskilta beståndsdelarne.
1.
2 Grammer jernspån upplöstes i saltsyra och
chlorsyradt kali, hvarvid blefvo olöste o.oSsS gr.
Lösningen blandades med chlorbarium, hvaraf den efter några ögonblick mjölkades och gaf
o.oii gr. svafvelsyrad baryt.
Den från svafvelsyrad baryt afskilda lösningen blandades med kolsyrad kalk lill jernoxidens
utfällande, och upphettades slutligen till kokning,
hvarefter den silades. Den genomgångna vätskan
drog synbarhgen åt grönt. Den fälldes i en flaska med vätesvafladt svafvelkalium , som i ringa
öfverskott tillsattes, hvarefter flaskan korkades
och ställdes i värme lill dess att vätskan klarnat, och antagit en ren, gulaktig färg. Liqvidum
afhälldes då, fällningen togs på filtrum, tvättades med vatten, som höll ett ringa spår af vä-
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tesvafladt svafvelkaliurii , torkades, rostades, löstes i saltsyra och öfvermättades med kaustik
ammoniak. Dervid blef vätskan icke blå, utan
smutsigt svartblå, och gaf en ringa, gulaktig fällning, som var jernoxid, och frånsilades. Lösningen försattes med litet oxalsyrad ammoniak, som
fällde ett spår af kalk, som, troligen i form af svafvelcalcium, vidhängt den fällda svafvelnickeln,
h varefter vätskan åter silades. Ur den ammoniakaliska lösningen fällde kaustikt kali en blekgrön
nickeloxid, och den klarnade vätskan visade en
dragning åt rosenrödt, som utmärkte, att ammoniaklösningens färgnuans härrört från närvaro af
kobolt.
Den fällda nickeloxiden vägde efter glödgning 0.146 gr., svarande emot o. 11 34 gr. Nickel
eller 5.67 procent.
Den i röd t dragande alkaliska vätskan och
tvättvattnet afdunstades tillsamman, och afsatte
derunder koboltoxid, som, tvättad och glödgad,
vägde 0.006 gr., svarande emot 0.0047 gr. kobolt
eller 0.235 procent.
I det från koboltoxiden afsilade kaustika kaht, kunde intet annat än ett spår af kiseljord
upptäckas.
Den med vätesvafladt svafvelkalium fällda
vätskan, fällde intet med kaustik ammoniak.
Den med kolsyrad kalk utfällda jernoxiden,
behandlades ännu våt med en koncentrerad lösning af kolsyrad ammoniak, hvarmed den lemnades i 12 timmar, under ofta skeende omskakning. Ändamålet härmed var, att derur erhålla
den berylljord, som y. Holger uppgifvit sig hafva funnit deri. Vätskan afdestillerades i retort,
hvarunder den föga grumlades. Återstoden intorkades iplatinakärl och lemnade en brunaktig hin-
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na. Denna upplöstes till en del af saltsyra med
lemning af ett voluminöst, brunt, i syran olösligt
ämne. Detta sistnämda lät hvitbränna sig, och
vägde o.oo4- Det förhöll sig för blåsrör såsom
kiseljord. Det i syran upplösta fälldes med kaustik ammoniak, såsom en hvit jord, och vägde
glödgad 0.007 gr. Åter upplöst i saltsyra, utfällt
med kaustik ammoniak och tvättadt, samt behandladt med kaustikt kali, undergick det af kalits åverkan en synbar ändring i aggregation, utan
att likväl upplösas. — Det var sålunda icke berylljord. För blåsröret befanns det vara fosforsyrad kalkjord. I det kah, hvarmed det blifvit behandlad t, visade kalkvatten en halt af utdracren
fosforsyra.
Med antagande, att det öfriga varit jern, hade således massan innehållit:

Jern . 92.473
Nickel
Kobolt

5.667
0.235

Olöst

1.625.

Jernet innehåller tillika, såsom vi sett, spår
af svafvel och fosfor, äfvensom silicium , hvaraf
likväl det mesta stannat i det olösta, inblandadt
i form af kiseljord. Mangans reaktion med kolsyradt alkali för blåsrör, har jag icke funnit hvarken hos sjelfva jernet eller hos något af de afskilda ämnena, och betviflar således dess närvaro, v. Holger har funnit kalk jord, lerjord och
talkjord. Jag har i det af syror upplösta icke
funnit spår af lerjord. Åtminstone utdrager kaustikt kali ingen ting ur den med kolsyrad ammoniak behandlade jernoxiden. Kalkjord har jag
deremot
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deremot funnit, men endast i ganska ringa qvantitet, som icke i föregående prof kunnat ådagaläggas.
2.
5 gr. jernspån löstes utan gasutveckling i salpetersyra. Återstoden vägde o.i r gr. eller 2,2 p:c.
Lösningen koktes med öfverskott af salpetersyra, till jernets fulla oxidering, fälldes med
kaustik ammoniak, silades, och nickelhalten utfälldes ur vätskan med vätesvafladt svafvelammonium. Deraf erhölls o.o5i gr. nickeloxid.
Den återstående vätskan afröktes till torrhet,
saltet bortjagades och lemnade en hvit, i syra
olöslig jord, som befanns vara kiseljord. Qvantiteten var för ringa att bestämmas.
Jernoxiden upplöstes i saltsyra, fälldes med
kolsyrad kalk, och ur vätskan erhölls, på redan
anfördt sätt, ytterligare o. 181 gr. nickeloxid, och
0.01 35 gr. koboltoxid. Detta ger:
Jern . 93.775
Nickel

3.812

Kobolt

0,2 1 3

Olöst

2.200.

För att kunna

3.
närmare

bestämma

naturen

af det olösta, behandlade jag 60 grammer af jernspånen med vatten och salpetersyra, så länge
syran något utdrog, och skilde åt den lättare delen af det olösta, som kunde afslammas med vätskan från det olösta fjälliga ämnet. Dervid erhölls afslammadt, koligt ämne 0.679, och fjäll
0.777
^11^^* 2.26 procent.
K. v. A. Handl. 1 832.
8

r.4
Det koliga ämnet var efter torkning svartbrunt, löst sammanhängande, såsom genom väfdt
af fina trådar. Det vägdes, efter torkning vid något mer än +100°, och afsvalning i betäckt degel,
i vattenfri luft.
Upphettadt, rökte det först starkt med en
egen skarp, icke just vidbränd lukt, ej olik den
af upphettad bergtalg, sedan rökningen slutat,
förglimmade det och lemnade slutligen 0.535 af
en svartbrun massa.

En annan mindre portion brändes i en liten glasretort och gaf litet vatten, samt en brun,
af tobak luktande, vidbränd olja. Både vätskan
och oljan blånade ett rodnadt lackmuspapper, och I
utvisade således, att massans kolhalt, vid denna j
lösningsmetod, förbjter sig till en förening af kol
med qväfve, väte och syre, hvars vigt måste utfalla större än kolhaltcns. — Återstoden i retorten var kolad.
Den oxiderade massan
0.535 behandlades
med kungsvatten.
Den lemnade olöst en svart
massa, som i torkning hlefgrå, och liknade oren
kiseljord. Den vägde 0.074 gr. Genom bränning
med kolsyradt kali i platinadegel, kunde den sönderdelas kiseljord,
i
som
utgjorde dess hufvudmassa, och i chromsyra, som jemte litet leijord
och kiseljord, upplöstes i alkalit, då vatten påslogs. Den gula alkaliska lösningen mättades med
salpelersyra
och intorkades.
Den lemnade, vid
återupplösning , ett pomeransgult
pulver
olöst,
h varur ammoniak
utdrog chromsyra och lemnade lerjoid, ännu hållande lilet chromsyra. Q vantitel en af denna syra, som af båda baserna upptogs, var likväl ej större än som hehöfdes, för
alt med blåsröret ådagalägga, alt chrom var närvarande. Det i alkali olösta, sönderdelades af salt-

I
1
t
ti
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syra i kiseljord, jeinoxid och lerjord; af de sednare likväl endast ringa spår. Det följer häraf,
att orsaken till kiseljordens svarta färg, så länge
den var våt, och hvilken den, efter torkning och
glödgning, återtog så ofta den blöttes, härrörde
från en liten portion chrornoxid-jernoxidul , som
har den egenskapen att icke angripas af kungsvattnet. Denna chrornoxid-jernoxidul synes hafva
funnits såsom sådan inblandad i metallmassan.
Lösningen i kungsvatten fälldes med kolsyrad kalk. På förut anförda sätt erhölls 0.086 gr.
nickeloxid. Ingen koboltoxid stannade i lösningen.
Jernoxiden åter, upptagen af saltsyra och
utfälld med ammoniak, vägde efter glödgning 0.366.
Min förmodan, att den kunde hålla chromoxid, föranledde att smälta den med kolsyradt
kali, lösa i vatten, mätta med salpetersyra, och
fälla med salpetersyrad qvicksilfveroxidul. Jag
fick en ymnig färglös fällning, i hvilken ingen omständighet tillkännagaf ringaste spår af chrom;
men, som glödgad, lemnade en sur, gulaktig massa, som befanns hufvudsakligen bestå af fosforsyra och qvarhållen qvicksilfveroxid. Genom denna åtgärd hade jag förlorat möjligheten, att med
någon tillförlitlighet bestämma fosforsyrans myckenhet. Den oxiderade massan hade således gifvit
Jernoxid med fosforsyrad jernoxid
Nickeloxid

.

. o.36£
0.086

Kiseljord med ett spåraf chromoxid-jernoxid. 0.074
0.52 f.
Af detta ofullkomliga försök, som, genom
brist på nytt material icke kunnat omgöras, följer dock, att vid jernets upplösning afskiljes, i
tillstånd af sin föraelning, en förening af jern
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och nickel med fosfor, hvilken synes hafva varit
utblandad med den öfriga jerumassan, och som
är betydhgt rikare på nickel, samt troligen utgör
basen af de kristalliniska figurer, hvilka på meteor jern genom etsning framkomma. Jemte denna förening innehåller den, likväl endast i mekanisk inblandning, den nybildade kiseljorden, och
det äfvenledes nybildade brännbara ämnet af kol,
qväfve, väte och syre. (Henry's azulminsyra).
De förut omtalade fjällen blefvo under torkning nära guldgula, lika till färgen den anlöpning, som visar sig på de Widmanstädtska figurerna, efter upphettning. De dragas af magneten,
hvarigenom de kunde skiljas vid en ringa qvantitet ännu qvarvarande främmande inblandning.
Med microskopet upptäcktes deribland tvenne
små, fullkomligt runda kulor, efter utseende smälta fjäll.
0.619 gr. af dessa med magneten utdragna
fjäll, analyserades på följande sätt. Massan glödgades ien ström af syrgas. Den gaf intet vidbrändt och intet vatten. Vid glÖdgning ländes
den och brann svagt. Gasen leddes genom en
blandning af chlorcalciimilösning och kaustik ammoniak iett rör, likt det som af Leibig användes vid organiska ämnens fölbränning. Sedan
förbränningsfenomenet, som gick från periferien
till massans medelpunkt, upphört, utan att af en
starkare hetta kunna återkallas, afbröts försöket.
Efter några timmar afsatte sig kolsyrad kalk på
rörets insida. Den lemnadcs i 24 timmar, h varefter vätskan utliälldes klar, och den på glaset
fastnade kolsyrade kalken, kunde afsköljas med
vatten. Den löstes sedan i saltsyra, fälldes med
oxalsyrad ammoniak, och gaf o.cyS gr. kolsyrad

kalk, svarande emot 0.0088 gr. från massan bortfördt kol.
Den brända återstoden hade ökat sin vigt
till 0,664. Öfvergjuten med saltsyra, upplöste denna mycket jernoxid, men lemnade olösta, glindrande, hvita, metalliska korn, som upplöstes af
kungsvatten, med lemning af 0.008 kiseljord, som
ej innehöll chrom.
Lösningen i syra fälldes med kolsyrad ammoniak, som i större öfverskott tillsattes. Den
silade lösningen var grön. Den afdunstades, h varunder en blekgul fällning af fosforsyrad jernoxid
bildades, hvilken, efter ammoniakens förjagande,
afskildes och blandades till den öfi iga jernoxiden.
— Den silade gröna vätskan försattes med kaustikt kali, som fällde 0.064 g^'» nickeloxid. Återstående vätskan afdunstades till ammoniakens förjagande, hvarefter den befanns klar. Den höll
således ingen kobolt. Kalit öfvermättades med
ättiksyra, hvarefter en lösning af blysocker utfällde 0.049
l^^siskt fosforsyradt bly.
Den med kolsyrad ammoniak fällda jernoxiden blandades med vätesvafladt svafvelkalium och
digererades dermed, hvarefter vätskan afsilades
från svafvelraetallerna, som tvättades. Vid deras
återupplösning i saltsyra blef svafvelnickel med
litet tväfaldt svafveljern olöst, hvilka efter röstning, lösning i kungsvatten, utfällning med kaustik ammoniak, som afskilde litet jernoxid, och
fällning med kaustikt kali, lemnade i^mu. 0.047
gr. nickeloxid, utan att åtföljande koboltoxid kunde märkas. — Lösningen i saltsyra af svafvelmetallerna, och af den i föregående af ammoniak
fällda jernoxiden, oxiderades med salpetersyra, och
fälldes med kaustik ammoniak, hvaraf erhölls
0,617

glödgad jernoxid. Vid dennes återupp-
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lösning i saltsyra återstod gelatinös kiseljord, som
hade jernoxidkornens form, och vägde glödgad
0.02I gr. Lösningen, fälld först med kolsyrad kalk,
och sedan med vätesvafladt svafvelkalium, gaf ännu 0.007 gr. nickeloxid. — Då dessa och kiseljorden afdragas, återstår för ren jernoxid 0.589
Den hepatiska vätska, som afsilades från svafvelmetallerna, öfvermättades med ättiksyra, inkoktes till förjagande af allt svafvelbundet väte,
och fälldes sedan med ättiksyrad blyoxid. Dervid erhölls basisk fosforsyrad blyoxid, som, glödgad vägde 1.212, och som, vid upplösning i utspädd salpetersyra, lemnade o.i33 gr. svafvelsyrad blyoxid, hvars syra härrörde från det använda vätesvaflade saltet, som någon tid varit
beredt. Det återstår således för fosforsyradt bly
1.079 gr., som med det förut erhållna 0.049 gör
1. 1 18 gr. basisk fosforsyrad blyoxid, innehållande
0.197 gr. fosforsjTa, och 0.0868 gr. fosfor. De
undersökta fjällen hade således 65gifvit
.977
på 0.619
0.4084
0.0929
Nickel
Jern

Kisel
Kol
Fosfor

0.0126
0.0088
0.0868
0.6095

på

100 d.

2.037
1 5.008

1.423
14.023

98.467.
Den lösning i salpeters} ra, h varur dessa fjäll
afsatt sig, fälldes i kokning. Fällningen innehöll
fosforsyra; kolsyrad ammoniak upplöste deiur fosforsyrad jernoxid, ehuru i ganska linga mängd.
Den silade lösningen koncentrerades, och dåden
begynte röka al' fri syra,

destillerades

den till

torrhet, hvarvid åtminstone | af den använda
syran återficks. Återstoden löstes i vatten med
lemning af jernoxid, hvarur kolsyrad ammoniak
likaledes utdrog litet fosforsyradt jern.
Lösningen i vatten var grön, ammoniak fällde derur jernoxid, hvarefter den afdunstades, och
större delen af saltet förflygtigades. Nickel- och kobolt-superoxider återstodo, och vatten utdrog derur salpetersyrad kalkjord. — I detta försök hade
salpetersyrans frändskap till kalkjorden skyddat
den från föreningen med fosforsyra. Qvantiteten
var ganska liten. Det synes dock utvisa, att calcium är en beståndsdel af denna jernmassa.
Att denna har ett likartadt ui sprung med hvad
vi kalla meteor jern, kan svårligen betviflas, äfven
som dess halt af kol, och de små kulorna af fosforjern, utvisa, att den i beröring med kol varit
utsatt för en högre temperatur, och kommit i
lika lynne med vårt vanliga, genom färskning beredda jern. — Men har detta skett ursprungligen, eller har den varit i forntiden underkastad
ett misslyckadt försök till smältning och bearbetning? äro frågor som icke kunna besvaras. Det
torde förtjena att försökas, om äfven i andra arter af meteorjern, de Widmanstädtska figurerna
bildas af en legering af jern med mera nickel
och med fosfor, så som det af denna undersökning väl kunde vara sannolikt.

Undersökning

af citronsyrans

sam-

mansättning och mättningskapacitet j
af
JAC. BERZELIUS.

Anled ningen till denna undersökning gafs af en
utmärkt idkare af kemien, som underrättade
mig, att han funnit någon oriktighet i mina, för
längesedan bekantgjorda försök öfver citronsyrans
sammansättning särdeles i dess halt af väte,
och uppfordrade mig att, genom en förnyad analys, rätta detta sannolika misstag,
i , Vid det förnyade försöket att bestämma citronsyrans sammansättning genom förbiänning
och vägning af erhållet vatten och kolsyra '^•^'), bekräftades väl bestämdt min förra angifvelse, att
citronsyran är sammansatt af ett lika antal atomer kol, väte och syre; men deremot ville det
icke nu lyckas mig att erhålla citronsyrad blyoxid pä eii sådan mättningsgrad , som svarade
emot det i mina förra försök ansrifna antalet af
*) Afhandl. i Fysik (Scc. V, 502.
'*) Jag nnvände cilioiisyrad blyoxid, som brändes roed
kopparoxid. i gr. blysalt, som innehöll 3i procent
syra, gaf 0.092 gr. vatten och o.463i gr. kolsyra, s\arande emot 0.010207 väte ocho.i28o5 kol, förJusten
0.17175 är syrans hall af svre. Dessa äro sig emellan
som vigterne al" i al. af livardera elementet.
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4 atomer af hvardera elementet. På hvilket sätt
jag än beredde citronsyrad blyoxid, så lyckades
det mig icke, att nu få den, i tvenne särskilta operationer till dess beredning, af lika sammansättning, och variationerna blefvo så stora, att loo
d. citronsyra funnos förenade med ifrån 1 1 7 till
223 d. blyoxid.
Vid försöken att uppleta orsaken till dessa afvikelser, visade det sig, att då
upplösningar af neutral salpetersyrad blyoxid och
neutralt citronsyradt natron, begge erhållna af redigt anskjutna salter, blandades, så uppkom en
fällning, som borde vara neutral citronsyrad blyoxid. Då denna togs på filtrum, och, efter modervätskans genomgående, tvättades med vatten,
så begynte om en stund det förut genomgångna
att o^rumlas af tvättvattnet.
En del af saltet aftogs nu och
analyserades genom förbränning,
med de försigtighetsmått jag angifvit vid analysen af vinsyrad blyoxid
Det befanns då, att
100 d. citronsyra deri voro förenade med 199.6
d. blyoxid, i stället för med 190.84» hvilket det
bordt vara efter räkning från C^^H^^O"^, såsom utgörande en atom vinsyra.
Då tvättningen fortsattes, fortfor det genomgående beständigt att
fällas af en upplösning af neutral ättiksyrad blyoxid. Då slutligen saltet vid analysen fanns innehål a23
2
d. blyoxid mot 100 d. citronsyra,
så afbröts försöket, såsom tillräckligt upplysande,
att vid tvättning af neutralt citronsyradt bly,
bildas en svag lösning af ett surt salt, som går
igenom, under det, att det som stannar på filtrum, får ett ständigt tilltagande öfverskott på basis. Huru långt detta går, har jag försummat att
undersöka;
men ännu det salt, som håller 100
*) K. Vet. Acad. Handl. i83o, pag. 5i.
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d. syra, förenade med 223 d. blyoxid, lagdt på
ett vått lackmuspapper, rodnar detta ganska tydligt efter en stund , derigenom, att vattnet bildar
surt citronsyradt bly, som löses deri.
Då en lösning af citronsyra blandas till en
lösning af ättiksyrad blyoxid, så fås en fällning,
som, efter lindrig tvättning, båller mera basis
än det neutrala. J31andas, i omvänd ordning,
lösningen af blysaltet till citronsyran, så fälles ett
surt salt, så länge någon outfälld citronsyra finnes
i vätskan, ett öfverskott af tillsatt blysalt förvandlar en motsvarande del af fällningen till ett neutralt salt. Om till en lösning af citronsyradt natron, blandas en lösning af ättiksyrad blyoxid,
så upplöses fällningen åter efter omskakning, ocb
detta fortfar till en viss grad, hvarefter fällningen blir beständig. Denna löslighet beror på bildningen af ett dubbelsalt, som är lösligt i vatten.
Utan att ättiksyrad blyoxid tillkommer i öfver-.
skott och macereras med fällningen, är man ej
säker att hafva den fri från ett fäldt dubbelsalt.
Tvättas fällningen sedan på filtrum, utan att tätt
och ofta omröras, så har man ofvantill ett mera
basiskt salt än nedtill, och om blandningen torkas, och, utan att genom rifning sammanblandas,
användes till analys, så får man af flera analyser icke två som öfverensstämma. Jag anför dessa
omständigheter, för att visa hvad som i mina försök inträffade, och som, då jag ej ännu hunnit
uppleta orsaken till alla anomalierna, icke litet
invecklade undersökningen.
Jag försökte nu att fälla en lösning af ättiksyrad blyoxid i alkohol med en lösning af citronsyra, äfvenledes i alkohol , och att med alkohol uttvätta fällningen, så länge alkoholn syntes
innehålla något upplöst blysalt. Jag erhöll nu ea
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citronsyrad blyoxid, hvari loo d. syra funnos
förenade med 1 85.36 d. blyoxid, h vilket, mera
än något af de förut anställda beredningsförsöken, gaf ett med det neutralas sammansättning
öfverensstämmande blysalt.
Då likväl intet försök till beredning af det
neutrala citronsyrade blyet ville så lyckas, att
något säkert resultat, beträffande citronsyrans
atom vigt, deraf kunde dragas, så beslöt jag att
undersöka extremerna af denna syras förening
med blyoxid.
Sur citronsyrad hljoxid. Till en kokande lösning af citronsyra i vatten, blandades
en äfvenledes kokhet lösning af ättiksyrad blyoxid, i små portioner i sender. Den i början
bildade fällningen upplöstes snart, och med blysaltets tillsättning fortsattes, ända till dess att
fällningen begynt blifva beständig, den klara lösningen afhälldes då, och fick långsamt kallna,
hvarunder ett salt ansköt i små, korniga kristaller. -— En annan beredning af samma salt är
följande: citronsyrad blyoxid upplöses till mättning i en mycket utspädd, kokhet salpetersyra;
det sura saltet anskjuter under afsvalning. Om
modervätskan kokas med mera citronsyrad blyoxid, och slås tillbaka på de förut bildade kristallerna, såtilltaga desse i storlek, särdeles om
vätskans afkylning ej går alltför hastigt, och detta
kan repeteras så ofta man vill. På detta sätt fås
saltet i myckenhet. Det erhålles äfven, då det
neutrala saltet digereras med en lösning af cij tronsyra, som der vid upplöser en liten portion
af saltet, hvilken under afsvalning utkristalliserar.
Detta salt sönderdelas efter hand genom tvättning med vatten ; det löses med lätthet och utan
grumling af kaustik ammoniak.
Denna lösning
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gelatinerar under frivillig afdunstning, och intor- i
kar till en gurarailik massa, omkring och uti hvil- j
ken hvita etfloresceringar bildas i kanterna. Den
löses i vatten med lera ning af ett hiysalt, som,
vid omröring i vätskan, giindrar såsom surt margarinsyradt natron i tvålupplösning. Detta bljsalt håller ammoniak.
Det sura saltet förlorar ingen ting i torkning vid +120°. Brändt i en öppen postlinsdegel, sammanbakar det och pöser ut, innan det
begynner blifva brunt. Denna utpösning äger rum
omkring +180°. Efter förbränning lem nar det
emellan 5o och 5i procent af sin vigt. Det mesta af återstoden är reduceradt bly. Efter dettas
reduction till oxid genom räkning, fanns saltet i
flera försök hafva gifvit från 53.49 till 53.76 proc.
blyoxid. Beräknar man då sammansättningen på
det sätt, att den funna blyoxidens vigt förhåller
till vigten af det analyserade saltet, som vigten
af I atom blyoxid till vigten af i atom af detta
salt, så utfaller den i minimura till 25p6. i och
i maximum till 2609. f. Efter afdrag af vigten
af en atom blyoxid, återstå i förra fallet 1 199.4,
i sednare 121 2.6 för citronsyra, med eller utan
vatten. Af citronsyrans atomvigt, betraktad såsom
C'*H'^0'^= 730.709 är detta tal intet slags multipel. Antager man, att, såsom händelsen nästan
utan undantag är med suta salter af organiska
syror, saltet innehåller vatten till en atom, och
afdrager denne, så återstå frän 1086.92 till i 100.12;
men detta är så nära visrten
atom citron- ,
O af li2
syra, att 730.709x1^ = 1096.06, hvilket infaller
emellan båda. För att faktiskt ådagalägga detta
förhållande, blandades i.oo gr. af det vid +ioa**
torkade saltet med 3.oo gr. blyoxid, digererades med vatten, intorkades och hölls vid +100°
till dess det intet mer förlorade i vigt. Det väg-
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de nu 3.9523 och hade således förlorat 4«78 procent vatten. Efter räkning hade det bordt vara
4.32. En afvikelse, som lätt kan förklaras.
Detta salt är således så sammansatt, att syran deri håller 6 gånger blyoxidens syre och vattnet lika syre med denne. Man kan i formel uttrycka det med antingen Pb + C^HW + H, eller
med Pb^G^ + 2H, och det skulle i den latinska
nomenklaturen kunna kallas sesquicitras.
Jag har förgäfves försökt att frambringa en
förening af blyoxid med mer citronsyra, ty då
det föregående saltet utkristalliserat, och vätskan
lemnas åt frivillig afdunstning, anskjuter efter
hand endast citronsyra.
Basisk citronsjrad bljoxid. Det är bekant,
att citronsyrad blyoxid är löslig i kaustik ammoniak. Jag ansåg, i mina förra försök, denna
omständighet hinderlig för att erhålla ett basiskt
blysalt med detta alkalis tillhjelp. Det lyckas
emellertid lätt, då man behandlar ett ännu vått,
till begynnande basiskhet, tvättadt, citronsyradt
bly, med kaustik ammoniak, utspädd med vatten, ien korkad flaska, för att hindra blandningen att upptaga kolsyra. Efter 24 timmars digestion vid +60° hade vätskan ännu stark lukt
af ammoniak, men större delen af blysaltet var
olöst. Vätskan, som var en upplösning af ett basiskt dubbelsalt i kaustik ammoniak, afhälldes,
och det olösta tvättades, h varefter det torkades,
först i vattenbad, och slutligen i en ström af
+ 100° varm, vattenfri luft '''"). 0.952 af detta salt
funnos innehålla 0.6791 blyoxid och 0.2729 citronsyra. Blyoxidens syre är 4*^7
syrans
i4-945 men 4>87x3== 14.61. Då försöken med vat*) Sättet skall vid afhandlingens slut anföras.
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tenhaltig citronsyra utvisa, att basisk citronsyrad
blyoxid efter torkning vid +100° icke innehåller
vatten, så kan detta basiska salts sammansättning
uttryckas med PbC^H^O^, eller med 4Pt)+3C, och
det innehåller syran mättad med dubbelt så mycket basis, som i det nyss omtalade sura saltet.
Ännu ett annat basisk t blysalt erhöll jag, då
uttvättadt, ännu vått, citronsyrad t bly öfvergöts med en lösning af basisk ättiksyrad blyoxid
(Pb^A), och digererades dermed i täppt flaska i
12 timmar. Den ofvanstående lösningen reagerade ännu alkaliskt, och höll således basiskt ätliksyradt salt i öfverskott. Det basiska citronsyrade
saltet afskildes, tvättades, torkades i en ström
af +100° varm vattenfri luft, och analyserades.
1.607 l^tiii^^de 1.2472 gr. blyoxid, och hade
således innehållit 0.3698 citronsyra, hvars syre
är 0.1968. Syret i blyoxiden är 0.08944» eller
med en ganska ringa afvikelse hälften af syrans.
Detta salt är således Pb^C, och syran är deri mättad med dubbelt så mycket basis, som i det
neutrala saltet.
Citronsyrad barjt. Detta salt fås, då en
lösning af chlorbarium fä lies med en lösning af
kristalliseradt, citronsyradt natron. Om lösningarna
icke ärofullt neutrala, utan endera hålla fri syra.
så fälles ett salt, som håller öfverskott på syra.
Detta kan återföras till neutralt genom digestion
med barytvatten.
Om citronsyrad barj^t torkas i luften, vid
dess vanliga temperaturer, så håller den kemiskt
bundet vatten, hvilket den vid torkning i värme
förlorar. Den släpper före +100° hälften af sitt
vatten, men den sednare hälften bortgår icke
förr än efter ett uthållet utsättande för en ström
af vattenfri luft vid +100°

1,00 gr. af detta salt,

vägdt efter att vara torkadt i öppen luft vid
+ i6°, förlorade vid torkning i 4-100° 12 proc. i
vigt af bortgånget vatten. De återstående 0,88
förbrändes i en platinadegel, den kolsyrade baryten brändes till bvithet, och dess bortgångna
kolsyra ersattes med litet kolsyrad ammoniak,
som efter intorkning genom lindrig glödgning afdrefs. Saltet vägde då 0.64 gr. I ett annat försök erhölls af i.i5 vattenhaltigt, men öfver svafvelsyra under en glasklocka vid +16° torkadt,
salt 0.789 gr. kolsyrad barytjord. dessa resultat
instämma fullkomligt med formeln BaC + 2H, enligt hvilken saltet innehåller 5o.o3 d. barytjord,
38.22 d. citronsyra och i i.^S d. kemiskt bundet vatten. Detta försök ådagalägger således, att
citronsyrans atom består af C^H^^O^, hvilket jag
här med C uttryckt, och ådagalägger således, att
1 de resultat jag dragit af mina äldre försök till
denna syras analys, icke äro felaktiga.
Sur citronsjrad barjt. Chlorbarium fälles
icke af citronsyra, men omen kokhet blandning
af båda, försättes med en kokhet upplösning af
citronsyradt natron, så länge den först uppkomI raande fällningen åter upplöses, och sedan lemnas att svalna, så afsätter sig ett surt salt i form
af ett kristalliniskt, lätt pulver. Samma salt fås,
om en utspädd kokhet upplösning af citronsyra
blandas med en lösning af ättiksyrad baryt, till
dess att fällningen begynner icke mera upplösas,
silas och afdunstas, h varunder saltet afsättes på
vätskans yta, och faller tid efter annan till botten. Det fås blandadt med mvcket neutralt salt,
om citronsyra blandas till ättiksyrad baryt. Det
fås slutligen äfven då citronsyrad barj^t behandlas med citronsyra i öfverskott, dock otillräckligt
att upplösa det. Säkrast fås det äfven nu om lös-
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ningen utspädes med myckel kokande vatten, och
det sura saltet upplöses, då möjligen qvarvarande neutralt salt blir olöst. Saltet afsättes under
vätskans inkokniug. Detta salt sönderdelas icke
af tvättning. Torkadt i luften, förlorar det efteråt endast en ringa hygroskopisk fuktighet, då
det utsattes för en ioo° varm ström af vattenfri luft.
i.o4 gr. af detta salt, toikade på nyss anförda sätt, förbrändes och lemnade 0.645 gr.
kols3Tad baryt. Om vigten af dessa förhåller sig
till i.o4> såsom vigten af en atom kolsyrad baryt till vigten af detta salts atom, så väger denne 1988.6.
0.9925 gr. gåfvo 0.618 kolsyrad baryt. Efter detta försök väger atomen 1980.7.
Då vigten af en atom barytjord, 956.88,
afdrages från dessa tal, så återstår, i förra fallet
1031.72, och i det sednare 1023.82 för citronsyra och vatten. Detta inträffar icke med något
annat rimligt förhållande, än der li atom citronsyra, och I at. vatten varit förenade med barytjorden. Vigten af dessa är 1 02 5.66 och infaller emellan de funna talen.
Då il atom innebär nåi^on tingf icke vanlicrt,
ansåg jag nödigt att ådagalägga, att saltet icke
var en blandning af neutral vattenfri citronsyrad baryt, och ett sesquicitrat, hvaremot dess erhållande ur upplöst form väl också talar. Jag
förbrände i gr. deraf med kopparoxid, och uppsamlade vattnet, som vägde 0.208. Efter räkning
borde det hafva varit 0.199. En blandning af vattenfritt citrat med sesquicitrat, sammansatt analogt med blysaltet, och i det förhållande att innehålla samma qvantitet basis, skulle hafva gif-

vit endast o.i^S. Äfven ett försök med blyoxid
och vatten, anstäldt på lika sätt, som vid sesqvicitrat af blyoxid anfördes, bekräftade att det ifrågavarande barytsaltet håller i atom vatten.
Detta salts sammansättning kan uttryckas med
följande formler, BaC^H^O^ + H eller aBaC+Ba^C'
+4Ö. Det innehåller 48.27 barytjord, 4Ö.14 syra
och 5,59 vatten, och dess atomvigt är 1982.54.
Syrans syre är deri 5 gånger basens.
Jag har icke funnit någon utväg att bereda
ett sesqvicitrat af barytjord. Om den lösning, hvarur detta salt afsatt sig genom afdunstning, ytterligare afdunstas, och sedan intet mer vill afsätta
sig ur den tjocknade vätskan, intorkas i lindrig
värme, så återstår en färglös, genomskinlig, gummilik massa, som smakar alldeles likt cremor
tartari och som icke blir ogenomskinlig eller kristallinisk, äfven om man försöker att torka den
vid en så hög temperatur att den blir gul deraf.
Detta salt löses åfer lätt i vatten, det löses äfven
af ammoniak, och om denna lösning afdunstas,
så bildas ett olösligt salt, som skimrar i vätskan
likt surt margarinsyradt natron, och som, jemte
citronsyrad baryt, innehåller citronsyrad ammoniak. Det gummilika saltet synes vara bicitrat.
Baiytjorden ger icke något basiskt salt med
,citronsyran.
Citronsyrad kalk jord. Detta salt fås, då citronsyradt natron fälles med en lösning af chlor"alcium, fällningen upplöses i början åter, men
blir snart beständig. Tillsättes chlorcalium i stort
iifverskott, så upplöses den åter
Bäst är att
*) Under afdunstning fälles äter den citronsyrade kaJkjorden.
. K. r. A. Handl. fSSit.
9
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blanda saiterna nära i det förhållande
dras till ömsesidig sönderdelning med
öfverskott af kalksaltet. Det fällda saltet
ler I at. kemiskt bundet vatten, som

som forett ringa
innehål-^
det vid

torkning i en ström af +100° varm, vattenfri luft
förlorar. Det vattenfria saltet analyserades genom
förbränning, och den återstående kalkjordens förvandling till svafvelsyrad. 1.382 gr. citronsyrad
kalkjord gåfvo 1.088 gr. svafvelsyrad. Saltets alomvigt derefter beräknad ar 1088.8. Efter formeln
CaC är den 1086.73.
Citronsyrad kalkjord, upplöst till full mättning i utspädd, kokhet citronsyra, och afdunstad
afsätter, efter tillräcklig koncentrering, bladiga kristaller af ett surt salt, som sönderdelas i tvätt^
ning. Det som då återstår, äfvensom den med
citronsyra digererade, ej lösta delen, är af en analog sammansättning med det sura barjtsaltet. I
+ 100° bortgår hälften af dess vatten, och det
förvandlas till 2CaC^H^0^ + H.
Citronsyran ger med kalkjorden ett i vatten
lättlÖst, surt salt, som intorkar till en gummiiik
massa, hvilken likväl vid full uttolkning blir hvit
och kristalliserad tvert igenom. Detta salt synes
vara et bicitrat, och det som anskjuter ur dess
koncentrerade upplösning, och som vatten sönderdelar, synes vara sesqvicitrat. Dock har jag
liäröfver ej anställt försök.
Citronsyradt natron. Delta salt kristalliserar trögt ur en mycket koncentrerad upplösning,
som lemnas åt fiivillig afdunstniug. Det är oföränderligt luften,
i
det har en behaglig saltartad
smak, och löser sig ganska långsamt i vatten, så
att det mycket väl kan utan stor förlust sköljas
från modei-lut. Då saltet upphettas till +100° i
en ström af vattenfri luft, förlorar det 17^ proc.
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i vigt. Detta bestämdes så väl på saltet i kristaller, som i fint pulver, sedan de förut varit
torkade vid +i6°, under en glasklocka öfver svafvelsyra. Under förlusten af detta vatten förändras saltets utseende föga, och det fortfar att
vara genomskinande. Var det pulverformigt, så
sammanbakar det vid +100° till en klump, som
är ogenomskinlig kring kanterna, men genomskinande midluti. Löses saltet i litet vatten, och aftlunstas i vattenbad, till det förlorat sä mycket
vatten det i denna temperatur kan mista, så är
det återstående nästan alldeles genomskinligt. —
Det förlorar sedan intet vid en temperatur som
går till +110°. Det citronsyrade natron, som blifvit användt till mina försök, var, för hvarje särskilt analys, produkt af en särskilt beredning, jag
hade till och med för denna beredning användt
citronsjTan i dess båda olika modifikationer af
vattenhalt, men resultaten förblefvo af alla fullkomligt enahanda och konstanta. Saltets analys
skedde på följande sätt. Sedan saltet icke mer
förlorade i vigt i en ström af vattenfri luft vid
+ 100°, vägdes det, brändes, alkalit förenades
med saltsyra, vätskan silades, kol-återstoden tvättades, och det genomgångna afdunstades i en vägd
platinadegel i vattenbad till torrhet, och upphettades sedan till förjagande af all fuktighet.
1.286 gr. citronsyradt natrou gåfvo CyöSS
gr. chlornatrium. Beräknadt derifrån, väger saltets atom I 232.33.
2 gr. vattenhaltigt salt förlorade vid torkning ien ström af vattenfri luft vid +ioo^ 0.35
gr. De återstående i.65 gr. gåfvo 0.981 gr. chlornatrium, hvilket ger atomvigten till 1 233.8. Jag
anser öfverflödifft att anföra flera af dessa ana-

lyser, emedan de alla på det mest tillfredsställande sätt öfverensstämde.
Om man från saltets atomvigt afdrager 390.897,
som är vigten af natronets atom, så återstår
842.903, hvilket är vigten af i at. citronsyra
och I atom vatten. (73o.'709+i 1 2.479=843,186).
Saltet är således NaC + H, och dess atom väger
efter räkning 1234.06.
För att ådagalägga vattnets närvaro, upphettades saltet i en tillställning, som vid slutet
af afhandlingen skall heskrifvas, till högre värmegrader än 100°. Jag fann dervid att saltet mycket väl uthåller +200° utan att sönderdelas. i.65
gr. torrt salt, d. ä. NaC+H, förminskades dervid
i vigt till 1.442» hvarmed massans halfgenomskinlighet förlorades och den blef mjölk vit, och såg
ut alldeles likt ett fatisceradt salt. Det löstes i
vatten fullkomligt färglöst, intorkades i vattenbad,
och upphettades slutligen till +109°, hvarvid det
gaf precist i.65 gr. salt igen.
Denna förlust är större än den från räkning
efter i atom vatten bör vara. Detta föranledde
en mängd försök, i h vilka 100 d. af det torra
saltet förlorade 12.12, i2.3o, i2.38 och i2.5 i
vigt. Här må detaljerna af elt bland dessa försök följa: 1.5233 lufttorkndt pulver af citronsyradt natron, torkadt i en ström af vattenfri luft
vid +100°, till dess det intet mer förlorade i
vigt. Återstoden vägde 1.255. Förlusten 0.2683
svarar emot 17.6 proc. boitgunget kristallvatten.
Dessa 1.255 upphettades till H-i65°, och qvarhöllos i denna temperatur i timme. De vägde nu
i.io3. Derefter höllos de vid +190° ungefär lika
länge. De vägde nu j.foi. Sedan vid +200°, och
behöll samma vigt. Vid +23o° var fallet ännu
alldeles detsamma. Efter upphettning till +a55°,
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vägde saltet i.opgS, såg gråaktigt ut, och löste
sig med gul färg i vatten. Under frivillig afdunstning afsatte sig ett mörkbrunt pulver i ringa
mängd, färgen försvann nära, och ett färglöst
salt ansköt i det citronsyrade natronets vanliga
form. I detta försök hade således det vid ioo°
torkade saltet förlorat vid +190° ytterligare o. 1 54,
eller på 100 d. torrt salt 12.296 d. vatten, som
det vid återupplösning i vatten återtog. Men detta vatten är mer än saltet efter räkning från formeln NaC+H innehåller, h vilket icke utgör mer
än 9.1 1 4 pioc.
Det är anmärkningsvärdt, att äfven det vatten, som vid +100^ bortgår, framter en analog
afvikelse. Det är nem ligen, jemfördt med det i
saltet befintliga natronets qvantitet, mer än 2
och mindre än 2^ atom. Då 100 d. salt förlora
1-7.5 d. vatten, och lemna 82.5, så finner man
genom en lätt räkning, att en atom af det vid
+ 100° torkade saltet varit förenade med
vatten, hvilket är precist 2^ atom.

261. 77

Det vatten, som bortgår först vid +190°, ta^
git efter ett medeltal till i2.3o på 100 d. salt,
utgör ett dylikt bråk af vattnets atomtal, ty
joo: 1 2.30= 1 234.06: 1 5 1.63, hvilket är li atom
(precisa talet vore 1 49-97)' Dessa tredjedelar kan
jag icke förklara, men då de konstant inträffa,
så kunna de icke vara händelsevis inträffade oriktigheter imina försök. Det gifves visserligen en
förening af i at. citronsyra med li atom vatten,
som varit länge känd, men det kan icke inses
på hvad sätt dennes tillvarelse kan lämpas till
förklaring af de anomalier som här förete sig.
Ville man också anse citronsyran dervid såsom
någon ting alldeles obekant, så ger detta dock
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ingen ny förhoppning om förklaringen af dessa
bråk, som äro beräknade från natronets atomvigt.
Denna egenskap, att vid en högre temperatur afgitVa mer vatten, än saltet svnes såsom sådant innehålla, tillhör ej nalronsaltet ensamt,
utan synes vara en allman egenskap af citronsyrade salter. Den framställes af barytsalcet , på ett
sätt, som är vida mer intressant än med natronsaltet, emedan barytsaltet vid 4-100° kan släppa
allt deri befintlis^t vatten.
i.53y gr. neutral, vattenhaltig, citronsyrad
barytjord, som vid 1 6° varit lemnad under en
glasklocka ötver svafvelsyra i 16 timmar, upphettades till +150*^. Det vägde nu 1.355 och hade förlorat 0.184? h vilket med o.oo3 öfverstiger
den halt af kristallvatten, som efter räkning bordt
finnas deri, och utgjorde o. 1 8 1 . I denna temperatur blef ej förlusten ökad af dess längre fortsättning. ?>u upphettades saltet rill +ipo°, hvarviil dess vigt förminskades till 1.320. Det hade
således förlorat o.o3, hvilket icke af temperaturens längre fortfarande förökades. Då vi förut
sett, att barytsaltet h.aller 2 atomer kemiskt bundit vatten, och o,o3 är ^ af 0,181 (med en afvikning, som väl knappast i den använda qvantileten varit märk])ar på vågen), så är det klart,
att äfven här, vid den högre temperaturen, ^
atom vatten bortgått Irån det neutrala barytsaltet, hvilkel förut intet vatten innehöll. Dä saltet efteråt öfvergöts med vatten, och detta afröktes, samt saltet lorkade> vid en lempeiatur,
som med några grader öfversteg -fioo°, så eihölls åter 1.355 gr., och saltet var ålerförvandladt
till citronsvradl
*} Jag foisöklc luiru scmjn icili al af bivoxid ikidie skicka sig under lika ornbtändigjict. Saltet inlades i ^iiiå
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Det är ganska tydligt, att vid detta tillfälle
vatten bildas, antingen endast på syrans bekostnad, eller af basens syre med syrans väte, ocli
att, då efteråt vatten tillkommer, en motsvarande qvantitet deraf sönderdelas, och dess elementer ingå såsom sådana i det nybildade citronsyrade saltet. Men hvarföre härvid icke mer än |
at. väte och i at. syre förenas till vatten, det
kan ej inses. Det måste vara klart, att det som
af syran återstår, (4C-4-3|H+3?0) icke mera kan
utgöra en enda kropp, utan att återstoden af saltet
måste anses innehålla minst 2, antingen ett haloidsalt med odekomponeradt citronsyradt , eller ett
natronsalt af tvenne syror, som vattnet åter förvandlar till citronsyradt natron. Sådana omsättningar föregå möjligen ofta med organiska ämnen, kanske beror pä dem många af lifvets fenomen, men tillfallet att märka när de föregå
saknas. Tilläfventyrs är det här med citronsyrade salter iakttagna fallet ej sällsamt, och
inträffar med flera andra. Den af Braconnot beskiifna, med vinsyran isomeriska syra, som bildas, då vinsyra starkt upphettas, dock icke så,
att den sönderdelad öfverdestilleras, och som
ifrån att i början vara vinsyran så
gom förvandlas till vinsyra igen,
är för sig sjelf, eller förenad med
tilläfventyrs endast pä en sådan

olik, småninantingen den
baser, beror
omständighet,

kristaller. Efter | timmas utsättande för +i4o^ hade
2, 1 grammer förlorat 0.0 1, och såg alldeles oförändradt
ut, men lyste i massa gulaktigt. Vid +186^ fanns
det hafva utpost, var gulaktigt och luktade vidbrändt.
Det hade förlorat i vigt 0.199. Efter sönderdelning
'med svafvelsyra gaf det, jemte en ringa portiou färgade produkter af decomponerad citronsyra, det mesta kristalliserad citronsyra åter.
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att väte och syre, som den förlorat, återtagas
från vattnet. Braconnot har väl kallat den isomerisk med vinsyra, men då detta icke skett till
följe af en analys, som bevisat deras isomeriska
art, kan detta möjligen vara ett oriktigt användt
predikat.
Citronsyran ger med natron två sura salter.
Sesqvicitratet bildas då till vigten af i at. citronsyradt natron, blandas vigten af 1 atom vattenhaltig citronsjTa, och lösningen lemnas åt frivillig afdunstning. Den kristalliserar nästan tvert
igenom sin hela massa, i fina, prismatiska kristaller, som icke förändras i luften. De smaka
angenämt syrligt. Bicitratet fås, då en atom citronsyradt natron blandas med en atom vattenhaltig citronsyra, och afdunstas. Det bildar en
gumm.ilik, genomskinlig massa, som får sprickor,
men i h vilken, under fortsatt lindrig upphettning, kristallisationspunkter bilda sig, som utvexa,
till dess hela massan ansk jutet till ett salt, som
icke förändras i luften. Detta salt är till en ringa grad lösligt i alkohol. En i kokning mättad
lösning i alkohol, afsättcr under afsvalning litet
af saltet kristalliniskt. Det som återstår efter afdunstning, blir gummilikl.
Kali ger dylika salter som natron.
LitJiion ger ett neutralt salt, som icke anskjuter, och som i värme intorkar till en färglös,
genomskinlig, hård massa. Dess sura, citronsyrade
salter kunna icke eller fås kristalliserade.
VattenhaJti'^ citronsyra. Citrons3M'ans förhållande till vatten, sådant det af mina förra
försök angafs, innebär ett undantag, från hvad
som med andrasyror är vanligt, bestående deri,
att i kristalliserad citronsyra, innehåller sj^ran 3
gånger så mycket syre som vattnet, då i dess

neutrala salter, syrans syre är 4 gånger basens.
Det är denna förening, i hvilken en atom syra
kan anses förenad med li atom vatten.
Vid en lindrig värme förloras hälften af detta vatten, och en förening återstår, i hvilken syrans syre är 6 gånger vattnets.
Detta anomala förhållande af citronsyran har
likväl genom Prout's analys af kristalliserad citronsyra erhållit en bekräftelse. I denna analys
fann han de relativa qvantiteterna af kol, väte
och syre =C^H^O'^, hvilket är alldeles detsamma
som ^^+C^H^O^ Jemförelsen emellan Prout*s
analys och räkningen från formeln utfaller på
följande sätt:
Formeln.
Prout.
• 34.77
Kol . . 34.28 .
Väte
.
4.7Ö . . 4.56
. 6o.65.
Syre . . 60.96 .
Jag hade således säkerligen icke återkommit
till undersökningen af citronsyrans förhållande
till vatten, om icke Leopold Gmelin, i dess förträffliga Handbuch der Chemie (3:dje Uppl. II,
86) anfört att, enligt hans försök, kristalliserad
citronsyra hvarken blir ogenomskinlig eller förlorar någon ting af dess vigt, om den ock i flera dagar hålles vid +100°. Stridigheten i denna
uppgift af en så fullt pålitlig kemist med min
egen erfarenhet, föranledde mig att å nyo pröfva
detta ämne.
Det af mig uppgifna förhållandet befanns
inträffa med kristaller af den citronsyra jag till
de förra försöken använd t, och hvaraf jag ännu
liade en qvantitet i behåll. Jag lät då anskaffa
en annan citronsyra från en droguist, och för-?
sökte denna.
Hon förlorade, efter att i pul-
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verform batVa varit lemiiad Liii lutttorkning i 24
limmar, då den utsattes först någon stund for

+40^ ocl^ sedan för +100°, 8~ proc. i vigt, pulvret såg uppsväldt ut, och liknade mjölet af ett
fatisceradt salt. Då den genast utsattes för +1 00°,
smälte den midt uti, och förblef sedan der ge- y
nomskinande, men led samma förlust i vigt.
Blandad med sui dubbla vigt blyoxid, och öf-^
vergjuten med vatten, länge digererad, slutligen
intorkad, och vid +100° hållen i en ström af vattenfri luft, till dess den intet mer förlorade, hade den åter afgifvit 8~ procent vatten. Såsom
motprof afvägdes vigten af 1 at. Ö+C^H^O^ och
förenades med vigten af en atom nj^ss glödgadt
kolsyradt natron. Det gaf ett alldeles neutralt salt.
Jag upplöste denna sjra i vatten , som dermed mättades, så länge det vid +100"^ upptog
något, och lemiiades sedan att långsamt kaUna
på ett ställe, der temperaturen slutligen blcf +4°.
Kristallerna, som derunder bildat sig, upptogos
och afdröpos. De voro icke genomskinliga, utan
blott genomskinande, och så sammanväxte i hvarandra, att äfven enkla kristaller deraf voro aggregat af framstående kristallkanter, hvaraf aUa ytor
voro genomskurna. Pulver af dessa kristaller vid
+ i6^ lemnadt i öppen luft, och sedan upphettadt
till +100°, hvarken föränd rade utseende eller förlorade mer än ett par tusendelar i vigt. Då det
sedan varsamt starkaie upphettades, snvälte det
ulan allt slags kokning eller bildning af bläsor,
och den smälta massan var ofäigad och fullt genomskinlig, samt efter afsvalning liknande glas.
Under smältningen hade den icke förlorat mer
än I af en procent i vigt. Den löste sig åter färglös
i vatten. En annan portion af samma syra behandlades med ])lyoxid och vatten, och fanns.

efter vattnets aflägsiiande, hafva förlorat i4 proc.
i vigt. Detta instämmer så nära med HG, att räkningen förutsätter i3.34 proc. vatten i syran. Då
dessa kristaller efter afvägda atomvigter mättades
med kolsjradt natron, erhölls ett fullt neutralt
salt. Det är således klart, att citronsyra kan bilda tvenne slags vattenlialtiga kristaller , af hvilka
det ena erhålles, då envid+ioo^ mättad lösning
i vatten anskjuter genom afsvalning. Det är sammansatt ilikhet med citronsyrans neutrala salter, så att syran håller 4 gånger vattnets syre,
och det förlorar intet af detta vatten genom upphettning. Det måste hafva varit dessa kristaller
som Leopold Gmelin användt till sitt försök.
Det andra slaget bildas, då en lösning af citronsyra anskjuter under frivillig afdunstning. Ur
samma lösning, som gifvit de nyss omtalade kristallerna, erhöllos under vätskans sedermera skeende frivilliga afdunstning, stora genomskinliga
och rediga kristaller, af den form, som Gmelin,
efter Broore, beskrifvit, och hvilka förhöllo sig
på det först anförda sättet, att vid upphettning
till +100°, förlora 8i proc. i vigt. Dessa kristallers sammansättning, motsvarar fullkomligt sammansät ningen afdet basiska blj^salt, som erhålles, då citronsyrad blj^oxid sönderdelas med kaustik ammoniak, och den förening som återstår
efter dessa kristallers fatiscering, är proportionell
med sesqvicitratet. Härigenom återkomma dessa
föreningar till öfverensstämmelse med de öfriga
citronsyrade salterne.
Slutligen bör jag, rörande dessa salter, tillägga, att de hafva en stor benägenhet att bilda dubbelsalter, hvilken gör, att många fällningar åter
upplösas af i öfverskott närvarande citronsyradt
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salt. Jag har likväl icke fullföljt undersökningen
af något bland dessa.
Ehuru den undersökning, hvars resultat jag
här meddelat, visserligen synes till fullo ådagalägga riktigheten af mina äldre uppgifter om citronsyrans sammansättning och atom vigt, så är
dock, med allt detta, den frågan: huru är citronsyran sammansatt? icke så lätt, att fullt nöjaktigt besvara.
Vi hafva sett, att med blyoxid, kalkjord och
barytjord, förenas verkligen på hvar atom basis,
en atom af en förening, som består af, C^tPO^
och som vi antaga för den vattenfria citronsyran; af dessa salter håller blysaltet intet kemiskt
bundet vatten, och de andra tvenne förlora sitt
vid +100°.
Vid natrousaltet deremot, ser det ut som
vore syran icke mer densamma, utan C^H^O^,
emedan saltet qvarhåller i atom vatten, i temperaturer der neutrala salter, och särdeles de af
natron, släppa allt kristallvatten, och när detta
sedan fortgår, medföljer äfven vatten, hvars elementer tydligen varit beståndsdelar af syran,
hvarvid (len ena delen af vattnet lika väl kan
hafva varit beslånclsdel af syran, som den andra,
och det vore en möjlighet, att svran, vid afskiljandet från natronct, omlägger sina beståndsdelar, på ett sätt, som passar till de förhållanden
h vilka då inlrälfa.
Vi

hafva vidare sett, att ur

föreningen

H + C'^n''0'^ k;in cn höi;rc temperatur intet vatten
afskilja, utan att syran tillika sönderdelas, då deremot ur föreningen H^-i-Ci^li^O*, den ena hälften
af vattnet går bort vid en temperatur, som ännu ej behöfver gå till +100*^, hvarefter sedan sylan bcfinnes förenad med ^ mindre vatten än i
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förra fallet. Någon orsak mAste gifvas, hvarföre
i förra fallet syran icke släpper ~ af vattnet, eller i det sednare, hvarföre hon icke behåller den.
Det synes som, i fall syran i båda vore till sin
inre konstruktion, oni jag får så säga, lika identisk som till sina beståndsdelars relativa qvantiteter, så borde också, vid lika temperaturer, lika
qvantitet vatten qvarhållas. Detta inträffar dock
ej, och denna omständighet synes mig tala för
ett sådant förhållande, att, i de föreningar, som
jag i det föiegående kallat fÖr sesqvicitrater, innehålles en syra, som består af 6 atomer afhvardera elementet, då hon i de neutrala består af
endast 4' Man skulle då deraf kunna ledas till
den gissning, att af citronsyrans element kunna
bildas flera polymeriska förhållanden, som efter
olika omständigheter med lätthet tillkomma, och
med lätthet upplösas till andra, så att citronsyra
t. ex. bildar atomer, sammansatta af 3, 4> ^ och
6 atomer af hvardera elementet. Att i citronsyran,
antalet af elementens atomer är lika, underhjelper denna omständighet ganska mycket, och gör,
att med denna syra, ett större antal polymeriska
förhållanden blir möjligt, än med någon annan
växtsyra.
Emellertid är äfven denna gissning haltande, ty, i fall den vore riktig, borde de så kallade sesqviciteterne icke vara sura, och den förklarar ingen ting af den, vid natronsaltet iakttagna afvikelsen från vanliga regler, och icke
*) Polymeriska förhållanden är ett ännu föga bekant
utlryck, hvars betydelse jag bör tillkännagifva. Det
utmärker sådana fall, der kroppar äro sammansatta
af ett lika relativt antal atomer af samma elementer,
men der deras absoluta antal är olika. Jfr. K. Vet.
Acad. Årsb. för de fysiska vetensk. för i832, p. 66.
I

förlusten af i atom vatten, då neutrala citronsjrade salter starkare upphettas. Den rätta teorien om dessa fenomen , bör dock tillkäunagitVa
huru alla de iakttagna fakta bringas i öfverensstämmelse med naturlagai ne.
Tillägg om sättet att erhålla ämnen, Jria
från all fuktighet , före en undersökning,
och om sättet att upphetta dem till, och behålla dem vid en bestämd temperatur, emellan +100'^ och 250°.
I. Man inser lätt huru en undersökning, sådan som den nu anförda, är beroende af möjligheten att med fidl pahtlighet aflägsna alJt vatten. Vid mindre granlaga försök har jag beljent
mig af ett vattenbad af en ytterst enkel konstruktion, som består i kopparkärl af åtskillig
storlek, formade såsom deglar, i hvika vatten
kokas på sandkapellet, och dem man antingen
betäcker med en skål som fyller öppningen, eller med lock, försedt med en rund utskärning,
passande för storleken af det kärl, som skall insättas ■•'). Men ehuruväl dessa passa förträflligt
för afdunstningar, och sådan torkning som består
i hastigt bortskaffande af mycket vatten, så kan
man dock med deras tillhjelp icke få bort det
sista spåi et af hygroscopiskt vatten, emedan sjelfva apparaten bidrager att fylla den omgifvande
luften med vattengas.
Till förekon) mande af denna olägenhet, använder jag en apparat
af följande konstruktion.
*) Lehrbucli der Cliemie v. J. Berzeiius IV, 2:te Ablh.
p. 1074' Bet mi beskrifna insli uiiieDtel är en förbättring af det som på auf. ställe, p. lojS linnes beskrifvet.
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Den beslår af två olika stora kopparkittlar, af
hvilka den mindre ställes inuti den större, så
att de ofvantill äro förenade med ett kopparbläck, som innestänger det emellan båda killiarna
bildade rummet. I T. III, fig. i, är ABCD den
yttre, och £'i<YT^ den inre kitteln. Den förre rymmer 75 och den sednare omkring 20 cub. tum. I
rummet emellan båda kittlarne kokas vatten, som
insläppes genom öppningen B, och uttappas, efter slutad kokning, genom öppningen D. Den sistnämda stänges af en vrid ha ne; den förra med
en kork, hvarigenom går ett krökt glasrör till
ångoi nas afledande, eller kondensering, efter behag.
Den inre kitteln betäckes med ett passande
lock, som omfattar kittelns, öfver det cirkelformiga takbläckets plan uppslående kant EF. I locket är en öppning K. Genom den j^ttre kittelns
öfre kant går vid A ett kopparrör in uti mellanrummet emellan killiarna, bÖjer sig der midt i
detta ned, och går sedan, midt i rummet emellan båda kittlarnes botten, och öppnar sig på
den motsatta kanten af den inre kittelns botten,
såsom AIH utvisar.
Då apparaten nyttjas, ställes den på armen
af en spritlampa med dubbelt luftdrag, det ämnet som skall torkas, införes i den inre kitteln,
och då vattnet kokar, ledes en ström af luft genom röret AIH, Denna luft inkommer nu +100°
varm. Inledandet af luften sker med en vanlig
dubbelblåsbälg, sittande under ett bord, inrättadt för glasbiåsning, och sådant som det bör
finnas i alla behöfligt inrättade laboratorier, och,
innan den inledes i röret AIH j, får dan passera
genom ett kärl, fylldt med stycken af smält chlorcalcium. Ett smalare rör med chlorcalcium passar icke, emedan luftströmmens vattenhalt snart
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upplöser en mindre qvanfitet af detta salt, åt
hvilkets upplösning man dessutom bör anskaffa
ett särskilt samlingsställe, för att ej täppa genomgången, eller fvUa mellanrummen mellan det ännu oupplösta. Då man vanligen gör dessa strängare torkningar för att kunna noggrant väga det
torkade, så måste detta förut inläggas i en noga
vägd degel, innan det insättes. Jag plägar vanligen läsga des:eln, och ställa dess lock snedt öfver öppningen vid Hj lutande mot degelns öppning, så att luftströmmen derigenom styres rakt
in uti degeln. Denna lidLströni hvarken behöfver
eller får vara slaik, Så snai t man förmodar torkningen fidländad, aftages locket K, Degeln betäckes ännu i kitteln med sitt lock, och bringas
genast under en giasklocka öfver koncentrerad
svafvelsyra att kallna. Torknings-operationen repeteras så länge man finner att det torkade någon ting förlorar i vigt. Att på detta sätt fullkomligt borttaga hygroskopiskt vatten, behöfves
ej många minuter, men der kemiskt bundet vatten skall utdrifvas, fordras ofta låns: tid. Jas: utdrifver derföre det mesta i ett af de först omtalade vattenbaden, der ingen särskilt päpassning
behöfves, och när vigtsföi lusten der ej mer ökas,
fullbordas torkningen i den nu beskrifna apparaten. Då fdlra skola vägas i torrt tillstånd, först
ensamme, och sedan med dcipå torkadt pra^cipitat, kan denna apparat af ingen ting annat
ersättas.
3. För att i dessa försök kunna utsätta de
citronsyrade sakerna för en bestämd hÖgre temperatur, försökte jag flera utvägar. Det lyckades
mig t. ex. att i ett litet sandkapell, öfver en oljlampa, få en termometer att blifva stationär vid
en
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en viss temperatur som jag med lampans höjande eller sänkande, kunde öka eller minska. Men
om termometerkulan flyttades litet djupare i sanden, eller litet på sidan, befanns att kapellets
olika delar hade så olika temperatur, att från
värmegraden i en punkt, icke kunde slutas till
hvad den var i en annan. Jag försökte då att
använda i kapellen luft, i stället för sand, och
detta lyckades så öfver min väntan, att jag ansett mig böra beskrifva det, för att kunna begagnas äfven af andra.
På en triangel, liggande öfver ringen på armen af en vanlig spritlampa med dubbelt luftdrag, ställes en degel af jernbleck (som i mina
försök rymde 38 c. t., omkring en liter), i denna degel inpassas en triangel så, att en deri insatt platinadegel kommer att sitta ungefär midfc
i rummet. Jernbleckdegeln har ett lock, genom
hvars centrum går ett större hål, hvarigenom en
termometer kan nedföras, och öppningen i detta
hål, omkring termometern, stänges med tvenne
jernbläcksskifvor, i h vilka för tillfället en efter
termometern passad utskärning göres, och som
slutas emot hvarandra, så att den ena ligger litet inpå den andra. Genom ökning eller minskning af lampans låge, genom höjning eller sänkning af lampan, kan man nu bringa det derhän,
med litet tålamod, att en i jerndegeln införd
termometer stannar och behåller sig, för huru
länge som helst, på den grad man åsyftar, åtminstone denne
i
grads närmaste granskap. Sä
snart denna omständighet inträdt, insättes degeln
med det ämne som skall undersökas, och derefter
termometern, med dess kula så nära intill detta
som möjligt,
utan att tangera, och jerndegeln
K. v, A. Handl, i832.
IO
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täppes. Utan detta, fås ej temperaturen jemt fördelad irummet. För temperaturer, som gå öfver 200° eller 23o°, passar bättre att använda
deglar, af koppar eller helst silfver, emedan kopparen oxideras. Jernet leder så dåligt värmet
att temperaturen i botten blir för hög, och således ojemn i rummet.

Försök

till beskrifning

öfver

Hy-

menopter-slägtet Chelonus,
med
dertill hörande Skandinaviska
arter j
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mindre, och för den flyktige åskådaren, obetydliga djuren förtjena icke sällan lika mycken
uppmärksamhet, som de större, och efter vårt
sätt att dömma, fullkomligare. De förras ända
till oändlighet omvexlande former, deras egenheter ilefnadssättet, och deras inflytande i naturens stora hushållning, förete ämnen, vid h vilkas undersökning den uppmärksamme forskaren,
ofta på ett förvånande sätt, öfverraskas, och njuter en mångdubbel ersättning för det mödosammare arbete, han för inhämtandet af deras kännedom måste använda. I hänseende till insekterna, en djurklass, som ostridigt innefattar de
talrikaste, och derjemte till storlek (näst Infusionsdjuren), deminsta arterna, äger i synnerhet
denna anmärkning rum. Om Steklarne (^H/menoptera Lin. Piezata Fabr.), en bland de artrikaste insektordningar, i allmänhet röja mindre
mångfald i sin totalform, som merendels är
lång och cylindrisk , om de sakna de sköna, och
af all konst nästan oefterhärmliga färger, hvarmed så många andra arter pråla , så äga de dock
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några egenskaper eller egenheter , som göra dem
vigtiga, och studium om dem intressant. Bland
sådana framstår i synnerhet den så kallade konstdriften. Sjelfva Archimedes , den djupsinnigaste
matematikus verlden sett födas, skulle ej kunnat uttänka en tjenligare formel, än den biet,
drifvet af instinkten, tillämpar vid uppbyggandet af sina sexkantiga celler. Också har denna
beundransvärda instinkt, som bland de öfrige
invertebraterna icke har sin like, på ett värdigt
sätt blifvit skildrad af Reiimarus i dess "Allgemeine Betrachtungen liber die Triebe der Thiere.**
Dernäst utmärker sig förnämligast den gadd
(Aculeus) eller borst (seta analis, cauda, stylus
punctorius, terebra, oviductus), h varmed honorna äro försedda, och hvilken de begagna, dels
såsom försvarsvapen, dels såsom ett instrument,
livar med de göra håligheter i andra kroppar för
att der nedlägga sina ägg. Af formen på detta
instrument, är man ofta i stånd att bestämma
insektets lefnadssätt under dess första period
eller larvtillståndet. Är således oviductus platt
och perpendikulärt hoptryckt som ett knifsblad,
eller tjock, stark och cylindrisk som ett nafver,
så kan man antaga för säkert, att de nuvarande
imagines såsom larver varit Växtätare j PhytopJiager t. ex. TentJiredinides
Uroceratcu och
en del af Cjnipsecu ; är instrumentet en gadd,
eller ett fint långt rör, så är larven antingen
HoJiingsätare t. ex. Apiaric^y Vesparicu , Mellinii
eller Entomopha^i t. ex. Chrysidides , SphegideSj
Pteromalini m. 11. Men ibland cntomophager ,
eller sådane som undergå hela sin förvandlingsprocess inom andra insekters kroppar, utmärker
sig framför alla andra I chneumon i d-familj ens
imagines genom sin oviductus
hvilken hos de

fleste bestar af ett kapillärt rör, som löper i en
slida, bildad af tvenne mot hvarandra horisontelt hvälfda lameller. Denna form, i förening med
deras smärta kropp och lifliga rörelser, synes
utvisa, att skapelsens mästare ämnat dessa små
varelser till de ifrigaste polisbetjenter, som skulle
kunna upprätthålla jemvigten inom de lägre sfererna af djurens oändliga rike. Till denna slutsats ledes man, icke blott af det faktum, att
man bland t. ex. loo lepidopter-puppor knappt
erhåller stort mer än 5o utkläckta fjärillar; ur
de återstående framkomma Ichneumonider, som
inom dessa blifvit metamorfoserade, utan äfven, och förnämligast deraf, att bland Hyme^
nopter-entomophager finnes ingen familj. rikare på
genera, inga genera rikare på arter, inga arter
rikare på individer är Ichneumonidernas^ Denna
rikedom har äfven föranledt Professor GravenHORST, att öfver de Europeiska Ichneumonerna
(som hos Linné utgjorde ett enda genus) författa
sitt namnkunniga och voluminösa verk "lehneumonologia Europced\ på hvars utarbetande denne
noggranne forskare lärer, enligt sitt eget yttrande, användt en stor del af sin lefnad. Inom
vårt fädernesland har denna, liksom de fleste
andra hymenopter-familjer, saknat bearbetare sedan Linnés tid '•'). I anledning deraf har jag till
en början genom utgifvandet af några små afhandlingar, redan gjort försök att bekantgöra de
Svenska Stekelinsekterna. Om således närlagde
afhandling om slägtet Chelonus ^ som är ett dylikt försök, skulle af Kongl. Vetenskaps-Acade*) Med erkänsla bör jag nämna att Professorerna Dalman och Fallen påböl jade besk rifningen öfver Ptero~
malini och Tenthredinides ; men en för tidig död
hindrade dem att fullända dessa lofvande verk.
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mien anses värdig någon uppmai ksamhet, vågar
jag vördsamt anhålla om en plats för densamnia
i Kongl. Academiens Handlingar.
Nyssnämde genus hörer, enligt Latreille*s
erkända system, till familjen Ichneumonides.
Äfven af Fallen, som, då han utgaf sin Methodus, ännu ej fått del af Latreille's sednaste arbete, föres det till samma familj; och desse föregångares exempel har blifvit efterföljt af Gra.VENHORST och JNees VON EsENBECR i dcras "Conspectus Familiarum et Generum Ichneuraonidum", införd i Berlinska Vetenskaps Societetens
Handlingar, prde volumen, 1818. Sedermera har
likväl Gravenhorst ur sin "Ichneumonologia Europaea", som utkom i Breslau 1829, uteslutit
Chelonus ; ehuru han ej, efter hvad jag kan finna, för denna förändring anförer något enda skäl.
Dessa blifva ock måhända svåra att finna. Ty
låt vara, att detta genus, förmedelst sin thoraxbildning, står på Öfvergången mellan Ichneumonides och Gallsteklarne (Cynipsefe), att dess abdomen i visst fall mer liknar den på en Clirrsis
än på en Ichneumon j, att dess oviductus säkrare skulle kallas aculeiis än stylus punctorius,
så äger det dock ännu flera och vigtigare öfverensstämmelser med de förra (Ichneumonides);
formen och bildningen af hufvud, ögon, palper,
inandibler, antenner, vingar och deras nervgång,
igenfinnas ju alldeles hos många arter af slägtena Bracon ^ Microgaster och Hybrizon ^ h vilka
äfven Chelonus står närmast i systemet; ja! vi
äga till och med en Svensk Chelonus-art {piillO'
tus), på hvars abdomcn hos honan man under
mikroscopet förnimmer några tvärserier af fint
intryckta punkter, h vilka utgöra rudiment till
segmenter; samma sciicr, ehuru giöfre och dju-
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pare, igenfinnas på tergum abdominis hos några
Braconer, tills de slutligen hos några andra arter öfvergå till fullt utbildade segmenter. När
nu till alla dessa likheter man äfven lägger öfverensstämmélsen i lefnadssätt, så synes mig
att skilja Chelonus ifrån Ichneumonidernas familj vara samma förhållande, som att lösrycka
en länk ur den kedja , som naturen sjelf genom
affiniteter sammanknutit.
Latreille föreslår följande indelning bland
arterna af detta genus: i:o Abdoraen distincte
clavatum, basin versus sensim paullo angustius,
segmentis dorsalibus 3:bus &c.; 2:0 Abdomen
breviter ovale et ad basin truncatum, depressum, segmentis dorsalibus 3:bus &c.; 3:o Abdomen subovatum et ad basin truncatum, inarticulatum &c. Nees von Esenbeck följde äfven den-^
na vink. Af följande skäl har jag trott mig ej
böra begagna samma ledtråd, oaktadt arternas
antal inom genus derigenom måhända kunnat
fördubblas. Abdomens form är nemligen den
väsendtligaste karacter hos Chelonus; men om
nu denna gräns skulle utvidgas, så skulle äfven
inom densamma flere arter instängas, på hvilka
andra genera ägde naturligare och rättmätigare anspråk. Så är åtminstone förhållandet med de 6
arter '•'), som Fallen i sin Methodus anförer;
2:ne af dem har jag sett mig nödsakad reducera
till genus Bracon; ty den ene (af författaren
kallad fiavator) har hemisfaeriskt hufvud, klotrunda ögon , deprimerad abdomen med transverselt intryckta punktserier på tergum, och några få fina analsegmenter, som i en viss dager
kunna skönjas, — kännemärken, hvilka i fuU*) Species Sveciae 6 Fallén 1. c.
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komligare form återfinnas hos Bracort coleoptrator j nervator m. fl.; den andre {parvulus
äger, utom nyssnämde Öfverensstämraelse, abdoluen delad i tydliga segmenter och försedd raed
en seta analis j| gång längre än abdomen, —
en omständighet, som inträflfar hos alla Braconhonor.
Jag har ej haft tillfälle undersöka några exotiska arter; men fruktar att Latreille's divisioner skola vid tillämpingen på dem kanske vara
blottställda för samma svårigheter, hviika, i afseende på våra Svenska arter, jag redan anfört.
Slutligen anser jag mig skyldig nämna något om de mindre vanliga Termini Tecnici, som
här och der i beskrifningarne förekomma. —
AuDOuiN har i *'Annales des Sciences Naturelies"
1824, infört en särdeles intressant afhandling,
grundad på comparativt anatomiska undersökningar, om thoraxbildningen hos Artikulerade
djur i allmänhet, och de 6:fatade insekterna i
sj^nnerhet. Den terminologi han derigenom bildat, har naturligtvis blifvit comparativ, och således tillämplig för alla insektordningar. Med
några få modifikationer, har jag begagnat mig
deraf, och torde här få anföra det hufvudsakligaste:
21 tor ax j, den delen af insektkroppen, som
innefattas emellan hufvudet och främre ringen
af abdomen, är sammansatt af 3 siirsilta stycken eller segmenter, nemligen:
1. Prot/iorajc j uppbär
luifvudct
och pedes
antici.
2. Mesothorax\, uppbär första vingparet och
pedes intcrmcdii.
3. Metatliorax j uppbär andra vingparet och
pedes postici.
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Hvarje särskilt af dessa segment består af
en pars superior kallad tergum_, en pars infe^
rior kallad sternunii och tvenne partes laterales
kallade pleurce.
De delar, som vanligen äro laterales, och i
förening utgöra pleurce , bildas på hvarje sida
af tvenne hufvudstycken: det ena främre, Episternum y 1'gger på sternum; det andra, Epi~
meraj, ligger bakom epislernum, går upp till
tergum och ned till sternum, samt bidrager till
bildningen af lårens ledgropar.
Pectus är återföreningen af sternum, episternum och epimera. I anledning häraf får man
pectus prothoracis j p. mesothoraciSj p. metathoracis,
Dorsum utmärker hela kroppens öf versida.
2'ergum utmärker öfversidan af något särskilt segment, t. ex. tergum prothoracis, t, mesothor aciSj, t. metathoracis. Då ordet tergum
nyttjas ensamt, betecknas alla terga thoracis tillsammantagne.
Pars superior prothoracis utgores blott af en
enda deU denna är hos Hjinenoptera j, hvilkas
mesothorax synes hafva utbildat sig på de andra segmenternas bekostnad, ganska liten, fin,
omärklig och sammanväxt med sjelfva prcescutum.
Tergum eller pars superior mesothoracis består af 3 delar: prcescutum, som är främst; Scu^
tum artikulerar med första vingparet och Scutel-^
lum j en hos alla nästan hjertformig del, artikulerar med andra vingparet. Men emedan pra;-^
scutum hos Hymenoptera h vi lar Öfver pectus
prothoracis, och är sammanväxt med dennas öfre
del, samt således hos dessa insekter egentligen
att tala, bildar tergum
så har jag ansett honom för sådan, och kallat honom
tergum pro-^
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thoracis, Mesothoracis tergum kommer då alt innehålla blott 2 delar Scutum och Scutellum,
Af samma skäl antager jag blott 2 delar i tergum metathoracis , nemligen den främre, postscutellum j ligger vid andra vingparet och den
bakre, postfrcenum
förenar thorax med abdo^
men. Emellan dessa begge ligger, enligt Kirbys
och AuDOUiNS observationer, en liten del som de
\d\\2i frcenum, h vilken hos Hymenoptera, förmedelst postscutelli och postfreni större utveckling
blifvit nedträngd in i sjelfva metathorax, ej utvertes är synlig.
På dessa anförda grunder har jag i Audouin*s
förträffliga terminologi gjort en liten förändring,
som jag måste vidblifva, till dess tillräckliga un^
dersökningar gifvit mig en mera bestämd och
säker kännedom om dessa delar; jag hoppas då
i en särskilt afhandling få tillfälle att närmare
utveckla denna intressanta sak, som egentligen
ej hörer till ämnet vid närvarande tillfälle.
I afseende på vingame har jag med få afvikelser följt Fallens indelning.
De luftkärl eller tracheer, som utbreda sig
emellan vinsrmembranerna , hafva entomologerna
gifvit det mindre passande namnet nervig som
dock, för undvikande af konfusion, tills vidare
bibehålles; och de figurer, som bildas af tracheernas sammanlöpning, kallas area^ eller cellulce.
Nervi radiantes löpa longitudinelt utifrån
vingens basis emot spetsen. Af dessa är nervus
costalis den, som följer yttre kanten eller ryggen af vingen, och iiervus auxiliaris , som understödjer den förre och förenas med honom i
en opac punkt, hvilkcn derföre kallas punctum
C ost al e.
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Nervi connectentes löpa transverselt, sammanbinda strålnerverna och deras grenar, hvilka
af Fållen kallas nervi recurrentes.
Are(B basales ligga vid vingens basis, emellan strålnerverna och de första connecterande.
Area basalis i:raa ligger vid kostalnerven eller
yttre kanten, och area basalis 2:da vid inre kanten af vingen. Häraf följer att a. basalis i:ma
och a. costalis i:ma äro en och samma area.
Jlrece costales äro belägne under eller utmed
nervus costalis. Area costalis ultima ligger
bakefter kostalpunkten, och formeras af kostalnerven, som mot vingspetsen kröker sig och löper tillbaka till nämde punkt,
Areos discoidales äro belägne emellan a, ba^
sales costales och terminales.
Area discoidalis int er media [areola) ligger
omedelbarligen under yttersta kostalarean, samt
midt emellan denna och a. discoidalis specularis,
eller emellan a. discoidalis subcostalis och a.
terminalis ultima. — Area specularis {speculum)
ligger under areola, och a, d. subcostalis emel^
lan en
disk-area och
ver
a. terminalis
i:ma. en terminal-area samt ö/^Arece terminales mot bakre ändan af vin-,
gen, emellan inre vingkanten, yttersta basal-arean,
yttersta kostal-arean och disk-areerna. A. ter-^
minalis i:ma ligger under speculum, och ultimck
under a. c. ultima.

1 56
GHELOJVUS. Nees ab Es. Acl. Soc. Nat. Curios. Berol.
Vol. 9, teslante Gbayenhorst. Jur. Illig. Spin. Panz.
Sigalphus Latr. Gen. Grust. et Ins. 44^« Fall. method.
Hy men. dispon. 19, 23. Ichneumon Fabr. &c. Cjrnips
Lin.
Caput tergo prothoracis angusto multo latius, rotunda to-subtrigonura aut subhemisphsericum.
AntenncB extensae, setaceae, dimidio corpore
longiores, 25:articulatse.
Ahdomen brevissime petiolatum, convexum,
cataphractum, subclavatum, uiiisegmeiitatuni, subtus fornicatum.
Venter inträ fornicem abdorninis inclusus.
Alce hyalinae: superae distincte nervosae,
areis 6 aut 7, — inferae obsolete nervosae, areis
2 completis.
Kroppsstorleken är hos de skandinaviska ar-»
terna inom detta slägte, i förhållande till arterna af något annat slägte, liten, nemligen afi| — 3
pariserliniers längd. Skalet är hårdt, nästan liksom hos crustaceerna , dess yta skraflig, skrynklig som läder, med tät, gröfre och finare punk-^
tering. Hufvudet transverselt, 2 — 3 gånger bredare än prothorax, antingen rundadt, trekantigt
eller subhemisferiskt. Palperna fma, långa, hän^
gande; maxillares , dubbelt längre än labiales,
hafva 6 och labiales 4 leder. Mandihlerna korta, tjocka, starka, bågformigt böjda, convexa på
öfra sidan, concava på undre, slutas med 2, något spetsiga tänder, af hvilka den öfre är längst.
Cljpcus något kullrig, halfmånforinig, med sutur och grofva punkter intryckte vid facies. Antenner rakt utstående [extensae), borstlika {setacea'), insereradc midt i pannan, längre än hufvud och thorax tillsammans, innehåller :25 leder
(^articuli): den i:stc [scapus) oval, längst, tjoc-

kast; den :2:dra {pedicellus) 4 gånger kortare än
scapus; den 3:dje dubbelt så lång som pedicellus;
de öfrige afsmalna och förkortas småningom.
Ögonen äggrunda (ovati), något utstående (subexserti). Ocellerna stå i trekant på den obetydligt kullriga vertex. Occiput concavt. Thoraoc
uppblåst (gibbus). Tergum prothoracis lägre än
scutum, dubbelt smalare än hufvudet, formerar
en till vingarnes tegulae utsträckt båge. Scutum
något eller knappt smalare än caput, liknar ett
cirkelsegment. Scutellum af scuti bredd, men
hälften kortare, halfmånformigt, på sidorna djupt
nedtryckt med grofva impressioner och upphöjda linier, vid basen en triangelformig upphöjning. Postscutellum ett jembredt tvärband. Postfrwnum convext; hos somliga arter cancelleradt,
d. v. s. upphöjda linier korsa h varandra, och
bilda ett galler; margo posticus utmärkt genom
4 små knölar, den yttre på hvar sida är utväxt
till en tand. Pectus och pleurce likformiga med
dem hos Ichneumoner i allmänhet. Ahdomen
convext, vid basen deprimeradt; trubbigt som storändan af ett ägg, nästan klubbformigt; ej deladt
i segmenter, utan bildar ett helt, skalhårdt, på
sidorna skarpt kantadt stycke, hvilket, likt en
hvälfd sköld, omgifver eller innesluter underlifvets finare delar. Pe^/o/w^ abdo minis, liksom hos
Guldsteklarne {Chrjsis), så kort, att abdomen,
vid en flyktig undersökning, kunde anses för subsessil. Venter delad i 4"—
tydliga segmenter,
synes som en tunn hinna bekläda det öfverliggande hvalfvet. Vingarne metallglänsande, vattenklara, endast vid spetsen och omkring costalpunkten, mer eller mindre mörkt tingerade. De
främre eller öfre räcka med spetsen ungefär
I— I linia utöfver abdomen, hafva tydligare.
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merendels mörkare nervgång, och 6 — y fullbildade areer nemligen 2:ne hasales och 3:ne costales,
A, costaL i:ma triangelformig , utsträckt till kostalpunkten, som är stor, tjock, opac, subovat; a.
c, intermedia antingen enkel och rektangelformig, då hon upptager hela den delen af discus,
som är mellan a. c. i:ma, ultinia och areola
t. ex. Ch. oculatoPj eller också genom en sned
tvärnerv delad i två, af hvilka den öfre blir
en trapeziformig, ordentlig kostal-area och den
undre en rektangulär disk-area, som cohasrerar
med a. c. i:ma; a.c.ultima lancettformig, upphörer på ungefär | linias distans från vingspetsen. Areoe discoidales antingen 3 ne: den ena rektangelformig, sammanhänger med a. b. 2:da; den
andra, rektangelformig, ligger emellan a. c. i:ma,
intermedia och areola; den 3:dje, areola, liknar
en trubbvinklig triangel; — eller 2ne: då antingen areola saknas t. ex. Ch. pullatus eller den
andra blifvit utträngd af a. cost. intermedia t.
ex. Ch, oculator. De undre vingarne kortare och
mindre än de öfre, med finare, ljusare, otydligare nerver, och blott 3 fullbildade areer, alla
basales. Likväl kan man äfven i dessa vingar
under mikroskopet se rudimenter till öfvervingens utvecklade areer. Pedes enkla, spensliga,
af medelmåttig längd; armaturen sådan som hos
Ichneumoniderna i allmänhet.
Könskllbiad. Hannen har smalare antenner
och smärtare kropp. Vid anus observeras 2:ne,
ibland utstående, mot h varandra böjda, hårda
delar, som formera ett slags tång, inom hvilken finnas 2 smala, raka, parallela och på ändan taggiga kroppar , hvilka alla tillsammans bilda genitale.

Honan har giöfre antenner och mera robust kropp. Dess oviductus är kapillär, löper i
en, utom abdomen något utstående, uppböjd,
gaddforraig ränna, som sjelf vagineras af de yttersta ventralsegraenterna.
Såsom Typer inom genus kan man anse
Ch, oculator och scabriculus.

Sectio

l:ma

Areis discoidalibus
* Areola adest.
/ Ch, oculator.

2:bus.

Niger, profunde scabro-punctatus et coriaeeus, sericeo-pubescens, postfrseno cancellato,
abdominis basi plerumque flavo, bioculato (oviductu valde recurvato) d^?. (Maximus).
var, a. cf? in copula. Abdomine utrinque macula basali oculata diaphana, femoribus tibiisque testaceis; tarsis plus minus ve infuTscatis. Longitudo i — 3 lin.
Chelonus oculator Jur. Nees ab Esenb.
No v. Act. Acad. Nat. Curios. Vol. 9, testa
Gravenh.
Ichneumon oculator Fabr. Piez, 68.1 Ent.
Syst. 2.169, i5i. Panz. Fn. 72, tab. 3.
Cypips inanita Linn. Syst. Nat. 2.920, 19.
AcHARius Götheb. Vet. & Vitterh. Soc. Handlingar 1778, pag 72—74, tab. 4»
var, b. 0^9 Abdomine utrinque maculato, femoribus anticis apice eorumque tibiis et
tarsis totis testaceis ; femoribus posticis totis
tibiisque basi nigris. Long. i|*--'2| lin.
var, c. d^. Simillimus var. a., sed maculae abdominales in rudimento, obsoletissimae. Long.
2| lin.
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var, d. ef. Maculae abJominis in rudiinento ; femoribus omnibus nigris; tibiis tarsisque anterioribus totis pallidis; tibiis posLicis apice
late earumque tarsis fuscis. Long. circa
2 lin.
var. e. d^. Abdonaine inimaculato pedibus testaceis; femoribus posterioribus basi tibiisque
posticis apice nigris, tarsis plus minus infuscatis. Long. circa 2^ lin.
var, f. c^. Abdomine immaculato; femoribus
nigris, anticis apice pallidis; tibiis pallidis,
posticis apice nigris; tarsis fuscescentibus.
Long. I i — 2i lin. et ultra.
Ichneumon
scahrator
Fabr.
Ent. Syst.
2.174.167. 9.
Cjnips inanita Achar. 1. c.
Vistelseort, Denna art, som enligt noggranna observationer iärer vara utbredd öfver hela
Europa, förekommer i Sverige under Juni — September månader, mer och mindre allmän ifrån
Skåne ända upp till Johannis Ro vid Torneå.
Beskrifnin^. Hanne och Hona, Var, a. Störst
i sitt slägte. Svart, skråflig och groft punkterad,
beströdd med ett hvitglänsande silkesfjun. Antennerna medelmåttigt långa och något tjocka.
Mandiblerna beckfiirgade, med svarta spetsar,
Postfrasnum cancelleradt. Abdomen kort, tjockt
och skråfligt, längs efter på tergum lÖpa en mängd
upphöjda linier tätt invid hvarandra, och förenas genom andra, som löpa på tvären; härigenom bildas liksom ett nät; en sådan genom
skrjaiklighet bildad nätformig }ta, finnes äfven
hos alla de andra arterna, men ojemförligt finare och äfven oredigare. På ömse sidor vid
abdoraens bas är en tegelbrun eller halmgul

ögon-
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ögoiiformig fläck; hvilken föranledt artnamnet.
Pecles tegelbiuna; tai serna mÖrka; coxae, trochanteres och basen af femora svarta. Vingnerverna ljusbruna, tydliga.
2. C/z. nigritulus.
Niger, subtiliter coriaceo-punctatus, sericeopubescens, nervis alarum gracilioribus et pallidis (Parvus).
var. a. Pedibus nigris, tibiis tarsisque anticis
pallidis. Long. lin.
Dar, b. Femoribus nigris, tibiis tarsisque testaceis; tibiis posticis apice nigro-annulatis.
Long. 1 1*^1 1 lin.
Vistelseort: Skåne. Var. a. ganska sällsynt
vid EsperÖd i gräs utmed hafsstranden och vid
Lund, var. b. ganska allmän vid Abusa och i
Fogelsång.
Beskrifning. Hanne, Tre gånger mindre än
Ch, OciUator j punkturen och kroppsytans skrynklighet mycket finare. Kroppen smärt, svart, Jbeströdd med ett ytterst fint hvitglänsande silkes*fjun. Vingarne starkt skiftande i regnbågens färgor; fina, ljusa tydliga nerver. På vår. a. äro
pedes sivarta, men tibise och tarsi gulaktiga; var.
b. har svarta femora, tegelgula tibier och tarser,
samt svarta ringar på spetsen af tibise posticae.
3. Ch. pe dator.
Niger, subtiliter coriaceo-punctatus, sericeöpubescens; antennarum basi, pedibus, alarumque
nervis pallide testaceis. &. (Parvus).
var. a. Pedibus totis testaceis. Long. vix i| lin.
var. b. Femoribus posticis medio eorumqUe tibiis apice infuscatis. Long. 1 1 lin.
K. K A. Handl i832.
II
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Vistelseorts Var. a. är upptäckt vid Esperöd i Skåne, var. b. vid Lärketorp i Östergöthland af Herr Professor Zetterstedt, som godlietsfullt tillåtit mig ur dess samling beskrifva
dessa uniquer.
B e skr ifning. Hanne. Var, a. Mycket affin
med Cli, nigritulus j hvilken han liknar till storlek, form, puuktur och skrynklighet. Svart, beströdd med kort, nedtryckt, och fint siikesglän^
sande fjun. Palperna bleka. Antenner mörka med
de 2 till 3 första lederna Ijusbruna; Pedes af
ungefär samma färg. A ingarne skifta ej så starkt
som på nigritidus ; nervuren subtil, distinkt,
gulbrun. Abdomens svarta färg synes vid basen
stöta i beckbrunt. •— Var. b. är något större än
var. a; femora postica på midten, och deras tarser på spetsen, mörka. För öfrigt är ingen skillnad emellan dessa artförändringar.
4» Ch, Macul

ato r.

Niger, subtiliter coriaceo-punctatus, vix con^
spicue sericeo-pubescens , postfra?no cancellato;
palpis, pedibus abdominisque macula basali, testaceis.
— Long. \~ lin. (Medius).
Vistelseort : Skåne. Vid Esperöd är ett exemplar funnet.
JBeskrifning. Hanne. Den vackraste inom
sitt genus. Något större än nigritiilus : kroppen
mera robust. Fint skrynklig och punkterad, knappt
märkbart glänsande af något silkesfjun. Postfraenum cancelleradt. Svart; antennerna stötande r
brunt. Palper och ben ljust togejouia; coxas po*
slicae vid basen svartbruna; en svartbrun fläck på
baksidan af femora postica; dessas libier på spetsen, och alla tar^erna mer eller mindre infuscerade. Metallgiänsande vingar med gulbruna, tydliga nerver.
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** Areola deest.
5. Ch, pullatus.
Niger, subtiliter coriaceo-punctatus , raaiidibulis pedibusque brunneis. cr^? in copula. (Minimus). Long. i~ lin.
Vistelseort: Tagen i parning vid Säteriet
Bjönstorp i Skåne.
Beskrifning, Hannej Hona, Troligen den
minsta inom hela genus , ty alla individer jag
haft tillfälle undersöka, har ej öfverstigit längden
af I i pariserlinia ; visserligen finnas bland de
öfrige arterna, individer af samma litenhet, men
de öfverstiga den ofta. Affin med Ch* pedator
till kroppsform och punktur. Saknar det hvita
silkesglänsande fjun, hvarmed de öfrige species
orneras. Antennerna långa, fina, mörkbruna.
Mandiblerna kastanjebruna, med svarta tänder.
Fötterna af raandiblernas färg; svarta coxae och
något infuscerade tarser. Vingar lika som hos
föregående art. •— På honans abdomen upptäckes med mikroskopet 2:ne, otydliga , fint intryckta tvärlinier; — en antydning till hvad som på
några Braconers abdomina ännu tydligare uttrycker början till segmentbildning.
Sectio

2:da

Areis

discoidalibus

3:bas.

(areola adest).
6. Ch. f asciatus.
Niger, subtiliter coriaceo-punctatus, vix conspicue sericeo-pubescens, capite subhemisphaerico,
postfraeno cancellato; mandibulis antennaium
basi pedibusque testaceis; abdomine flavo-fasciato. cf. (Medius).
var* a. Antennis fuscis, basi subtus testaceis.
Abdominis fascia integra, Long. \\ lin.
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var, L. Anlennis testaceis, apice fuscis. Femoribus posticis totis tibiisqiie apice, inter^
dum nigris. Abdoraiiie breviori et ciassiori
quam in v. a., fascia postice undulata. Long.
var, c. Antennis tuscis. Abdominis

fascia valde

angustata et obscure testacea.
Pedibus testaceis, coxis femoribusque posterioribus nigris; harum tibiis apice infuscatis.
Vistelseort, Några få individer af v. a. äro
tagne d. 4> ^4 Augusti vid Lärketorp i Östergöthland, och d. 12 Juli vid Esperöd i Skåne;
var. b. och c. äro fångade blott en gång på sednare stället.
Beskrifnin^, Hanne. Af medelmåttig storlek.
Afiin med Ch, maciilator j, men mera smärt och
.spenslig. Fint skrynklig och punkterad; posLfra^num cancelleradt, dess 4 knölar på margo posticus ganska distincta. Beströdd med kort, hvitt
silkesglänsande fjun, som endast i en viss direktion mot ljuset kan förnimmas. Hufvudet liknar
ett halfklot, ögonen äggrunda, — således en öfvergång till Bracon. Svart. Antennerna långa,
fina; hos var. a. på undre sidiin vid basen tegelbruna, för Öfrigt svartaktiga ; hos var. b. mer
och mindre tcgclbruna, endast mot spetsen mörka. — Maudiblerna tegclbruna, stötande i gult,
med svarta tänder. Pedes af mandiblernas färg;
tibia3 posteriores med svarta sj^etsar och femora
postica någon gång svarta. Abdomen hos var. a.
oval, hos var. 1). ovat; vid basen omgifven af
ett halmgult l);ilte, hviiket på var. a. är helt, och
intager mer än * af abdomens längd, men på
var. b. unduleradt och smalare. — Metallglänsande vingar med Ijushrun ncrvgång.
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7. Ch, abdominator.
Niger, subtiliter coriaceo-punctatus, sericeomicans, capite subhemisphaerico, postfrseno can*^
cellato; antennis validis hasi late, pedibus anticis totis et posterioribiis ex parte abdomiiieque
basi indeterminate , testaceis. 0^. (Medius) Long.
1 1 lio.
Vistelseort. Framlidne Professor Fallen bar
vid sill landtegendom
denna art.

Esperöd i Skåne upptäckt

Beskrifning, Hanne, Liknar till babitus Ch,
maculator , men är något större, kroppsbyggnaden mera robust och antennerna betydligt tjockare, nästan sådane som på Ch, oculator, Hufvudets och ögonens form nästan densamma som
bos föregående art. Fint skrynklig och punkte^
rad, postfraenum cancelieradt. Det fjun, hvar-^
af kroppen glänser i en viss dager, likså mörkt
som hos fasciatus, Mandiblerna beckfärgade. PaU
perna bleka med mörka fläckar. Antennerna tjocka, de 8 första lederna tegelgula, de återstående svartbruna. Abdomen kort; vid basen 3 citrongula oceller åtskilda genom ett longitudinelt
kastanjebrunt band, som, börjande vid basis abdorainis, utbreder sig nedom ocellerna öfver hela
abdomen, och öfvergår slutligen på denne sednares glatta, liksom polerade ända, i en rund
svart fläck. Pedes antici tegelgula; intermedii
liafva äfven samnia färg, men deras femora och
tibiae med svarta spetsar; pedes postici af samma färg som intermedii, endast med den skillnad, att den svarta här synes vara mera utbredd.
Metallglänsande vingar med en hvit tvärfläck
framför costalpunkten ; fina gulbruna nerver.
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8, C Ju sc abriculus.
Niger, subtiliter coriaceo-punctatus , sericeopubescens, capite subhemisphrerico, postfraeno
cancellato; pedibus nigris. d^. (Magnus).
var. a. Anlennis pedibusque nigris; Libiis anticis totis, posterioribus basi apiceque testaceis; tarsis fuscescentibus. Lon^. i~ — lA
lin.
var, b. Antennis pedibusque anticis testaceis;
feraoribus posticis totis, intermediis medio
nigris, tibiis et tarsis posterioribus apice latius breviusve infuscatis; in ceteris var. a.
siniilliraus. Long. li — 2 lin.
var. c. Antennis nigris; scapo pedibusque testaceis; prasterea non absimilis. Long. li lin.
Vistelseort,
Alla tre artförändringarne äro
mindre sällsynta i Öster-, Vestergöthland, Småland, Blekinge och Skåne, ifrån medio af Juli
tills omkring d. 20 Septemper. — Var. a. går
ända upp i Umeå lappmark; d. 9 Juli förliden
sommar
fann jag ett exemplar vid nybygget
Umenäs, som är beläget i Skoglandet vid foten
af Garde-fjellen.
Beskrifning. Hanne. Lång och smal, fint
punkterad, beklädd med hvitt silkesglänsande
fjun, som i synnerhet ligger tätt och tydligt på
hufvudet. Ögon och hufvud har samma form
som hos Ch. abdoniinator. Postfra?num cancelleradt. Antennerna fina och mycket längre än på
någon annan ait. Deras färg äfvensom benens,
är fullständigt beskrifvcn i artförändringarnes
diagnoser. Långa, vattenklara, metallglänsande
vingar med gulbruna nerver och en dunkel röklik iläck under den svarta kostalpunkten.

Förklaring öfver Tabellen:
Fig.
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2
3
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cell,us.
5 — Pes posticus
^
— p, c.pedi
coi^a
tr,
trochanter; /. femur; tb. tibia; trs. tarsus.

—

87 _- öfvei
UndL^^vi^^ oculator.
9
.. .
\Ch. scabriculus»
II — Undervinge — J
12 — Öfvervinge af Ceropales ntaculata fett Hyme-«
noptei -siägte af familjen Sphegides) bifogas
för att göra beskrifningen om areerna mera
åskådlig.
c. utmärker area costalis i:ma; ci. a. c.
intermedia; cm. a. c. uitima; å*. a. basaJis
i:raa; b"^, a. b. 2:da; utmärker diskoida Iareer. ds. area discoidalis specularis {speculum)x di areola discoidalis intermedia («reo/«), hvilken här genom en tvärnervel är
delad i två (dubbel, ^emina). area ter^
minalis i:ma; ti. a, t. intermedia; tu, a. t,
uitima.

~
—
^—

~

En
—
—
—

Mandibel af Chelonus oculator
MaxiJIai-palp af Ch. ocul,
LabiaJ-palp
— —
—
Antenn
— .
—

9.
—
—
^ is, Scapusj

1 3 Abdomen resupinum af Ch, oculator utvisar
hvalfvet (fornix), ventralsegmentei'na och ovidu^
ctus.

~
14 Chelonus aculator ^.
Anm. Figurerna äro flera gånger större än den naturliga storleken,
hvilken utmärkes genom en vid hvarje särskilt figur fogad linia.
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af
C. v. EKSTRÖM.

Af'
lumpfiskarne
har art,
vår nemligen
Fauna länge
endast
tillägnat
sig en enda
Sjurjggen
(Cyclopt. lumpus Lin.). Professor Nilssons nyligen utgifna prodromus Iclithjologiae Scandinavice gjorde oss bekanta med ännu trenne, så
att arterna af detta slägte, hvilka finnas i de
vatten, som omgifvii var halfö, för närvarande
varit ansedde att uppgå till ett antal af fyra.
I fråga varande siägte framställer tvenne så skilda formor, att redan Artedi fann skäl att dela
det i lika många afdelningar. FÖr den första
bibehöll han namnet Cyclopterus; den andra
kallade han dcremot Liparis. Till denna sistiiiimde afdelning, som skiljer sig från den förstiiämde genom en långsträckt och baktill starkt
hoptryckt kropp,, med eri enda läng rrgg- och
anal/ena., hörer den lisk, hvars beskrifning jag
tager mig friheten alt till Kongl. Academiens
granskning
iVamliigi^a, ocli hvilkcn jag kallar:

Skäggiga lumpfisken (Liparis barbatus).
jirtm. kroppen långsträckt ; från anus till
stjertfenan starkt hoptryckt ; rygg-, stjert- och
analfenor förenade
bröstfenornas främre
strålar skägglika,
Gh. 7. R. 32. Br. 28. B. 12. A. 32. Stf. 9.
Längd från hufvudets spets till stjertfenans 5i,
bredd inom fenorna li tum.
Beskr, (Hona) kroppen långsträckt, framåt
nästan äggformig, dock något hoptryckt. Ryggen rak, platt afkullrad. Sidolinien rät, ligger
på lika afstånd mellan ryggen och buken. Denne sistnämde platt. Huden utan synliga fjäll,
mycket tunn, skrynklig och glest beströdd med
små, runda, mjuka vårtor, samt öfverdragen med
ett tjockt segt slem. Hufvudet medelmåttigt»
rundt, dock något nedtryckt. Kinderna svällda;
pannan platt; det öfre gällocket stort, afrundadt, det undre utgöres af ett trekantigt, bladformigt ben, som, med en hinna på h vardera
sidan, täcker den lilla gälöppningen. Nosen tvert
afrundad; munnen stor, föga uppstigande; läp-r
parna hafva en rund vaik, som nedstiger öfver
käkarnes främre kant; tungan hvit, slät och
stor, fyller nästan hela munkaviteten. Käkarna, af hvilka den öfre är längst, äro väpnade
med flera rader tätt sittande, kardlika, skarpa
och inåt böjda tänder. I svaljet sitta trenne
lika tandade ben, ett på undre, och två på öfre
sidan, Öfverkäken har i kanten 8 små hålor
och den undre 10 dylika, som äro i läppen intryckta, af hvilka de främste äro störst. NäSi
bovrarna, hvilka utgöras af tvenne något fram^
stående rör, äro i beständig rörelse, då fisken lef ver,,
och ligga på lika afstånd från ögonen och öfre
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läppen, samt hafva endast en öppning hvarde-^
ra. Ögonen små, hafva sitt läge i sluttningen
af hufvudet, Anus-öppningen stor, sitter långt
fram. Af fenorna, hvilka äro öfverdragna med
kroppens hud, börjar Ryggfenan midt Öfver
anus; har 82 mjuka, odelade strålar, af hvilka
de första och sista äro kortast, de öfriga nästan
lika långa. Bukfenorna^ som äro sammanväxte
uti fullkomlig cirkelform, bestå af tvenne cirklar,
af hvilka den yttre har 13 platta strålar, och
den inre 8 rundade, vårtlika knölar. Dessa bå^
da cirklar äro åter omgifna af ett bräm, som
utgör cirkelns yttre kant
Bröstfenorna
mycket stora (likna sirapans), och baktill afrundade; men af de främre 7 strålarna är den
första mycket kort, hvarefter de hastigt tilltaga ilängd till den 5:te, som är längst, efter den^
na blifva de tvenne följande kortare, så att den
delen af fenan, som upptages af nämde 7 strålar, synes utgöra eu egen fena, samtiianväxt
med den stora afrundade bröstfenan. De oftanämde 7 strålarna äro enkla, mycket fina och
hafva, då fisken lefver och rörer sig i vattnet,
utseende af en hårtofs eller skägg Anal fenan
börjar på något afstånd bakom anus, förenar
sig med stjertfenan, har 28 odelade strålar, och
liknar fullkomligt ryggfenan i afseende på höjd
*) Delta organs konstruktion var för öfrigt alldeles
lika med den vanliga lunipfiskens (Gyc. Jurupus) och
åstadkom satnma eftekt; och om fisken, sedan han
är död och 1. o. m. några dagar legat i sprit, ställdes på buken, och ryggen måttligt trycktes med fingret, fastnade han vid den kropp, mot hvilken han
trycktes. Det är således organets byggnad, som gör
all det frister genom påtryckning, och icke, som man
synes förmodat, genom någon sugning frän fisken.
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och {oim. St jertfenan smal, i spetsen tvert
afrundad, har 9 gi eniga strålar.
Färgen (då fisken le f ver) är of van och på
sidorna rödaktigt grå , med breda, oregelbundna,
svarta fläckar. Buken hvitgrå. Fenorna rödaktiga med svarta tvärband^ och fläckar. Den
främre skägglika delen af bröstfenorna rödaktig,
utan fläckar.
Iris brun.
Vistelseort och lefnadssätt. Här, i Öster^
sjön, blef det beskrifna exemplaret fångadt
den 12 Mars år i832, under 58°, 5i' nord^
lig bredd, och ett dylikt i samma trakt i början af November '••'). Af dess lefnadssätt känner jag endast det obetydliga, som kunde utrönas under den tid jag hade fisken lefvande
förvarad. Då han upphörde att simma omkring,
fastade han sig vid botten af kärlet, i h vilket
han förvarades, och drog den hoptryckta delen
af kroppen tätt till venstra sidan, hvaraf han
stillastående fick ett nästan klotformigt utseende. Födämnen äro förmodligen de samma som
de öfriga lumpfiskarnas.
Fortplantningen inträffar i Mars månad , åt^
minstone hade den här beskrifne honan flytan^
de rom, h vilken, i jemförelse med fisken, var
finkornig och till färgen ljust carminröd.
Fångst. De nämde exemplaren fångades,
det ena medisnot, det andra med vanlig landnot.
*) Det förstnämde här beskrifne exemplaret är Jeinnat
till Riks-Museum; det andra förvaras i Öfverste Kam^
marjunkaren Gr. N. Bondes samling på Hörningsholm^

Svenska

Spindlarnes
af

beskrifning

C. J. SUNDEVALL.
(Fortsättuing och slut).
Fa Dl. Citigradce Latr.
Lycos A Walck. Pedum pro portio 4* 2. 3.
Thorax ovatus, låtit. =| loiigitudinis, sub-prismaticus, lateribus declivibus, fere planis, dorso
recto, angusto, lineari. Impressiones ordinariae
vix nisi ad margiiies observandae. MandibulcB
subcylindricae, ungue mediocri, in canali iuter
dentes paucos , parvos, a?qvales, r^CQ^io, Ma jcillce
parailelae, apice magis mlnusve truncatae, basi
palpigera^, labio subqvadrato duplo longiores.
Palpi pedibus duplo angustiores, longitudiiie thoracis: in mare lamina clavce fornicata, o vata,
supera; p^vte patellari tibialique brevibus, sqvalibus, siniplicibus. OcuU 4 posteriores magni,
in vertice subqvadratini dispositi ; 1 postici semper minores et remotiores; 4 anteriores parvi,
inter se asqvaliter distantcs, lineam rectara tranaversam in tVonte perpendiculari formant: lateralibus niinoribus. Ahdomen tborace plerumque
minus, antice prominens: manimillis non prominuiis.
Toluni corpus in plerisque densissime adpresso-pubescens, q va ex pube eolor pendet. Color
obsen rus fuscescens. Pictura tboracis consistit in
vittis 2 inagnis, jKuallclis, obscuris, relinquentibus lincani niarginaleni , plerumque geminam.
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et dorsum pallidiora. Regio abdomiiiis antica,
ad petiolum verticalis, plerumque nigra, ex qva
in dorsum exeunt vittse 2 longitudinales, obscurae, continentes serieni punctorum pallidorum;
in spatio interjacente saepe adest macula hastata
vrel lanciBolata, e basi ad medium abdominis extensa ; siimmus autem angulus anticus plerumque
ornatus est fasciculo erecto, albido-piloso. Annuli pedum fusci, saepe interrupti, maculasformes: 3 in femore, 2 in tibia, 2 in tarso; et
praeterea basis et apex cujusque articuli interdum fusci. •— Mares aduiti ohscurioves , pedibus
non annulalis.
Habitant in terra ubi celeriter currunt; arbores rarius adscendunt. Retia non conficiunt,
semper vero filum, plantis lapidibusque alExum,
relinquunt. Lycosis ideo, cum ubiqve freqventes
occurrunt, et magis qvam reliqvae aranese vagantur , praecipue originem debent Jila arachnoidea
quae interdum sub asstate agros prataqve tegere
videntur, qvseque originem cosmicam habere Lamarek demonstrare voluit. Latreille eadem Tbomisis adtribuit (forte lapsu qvodam calarai), —
Femina semel tantum o va parit, qvae om nia mox
indusio lagvi et denso cingit, eaque dein sub
apice abdominis, mammillis affixa, secum trahit.
Pulluli, in fine aestatis exclusi, mox abdomen
matris adscendunt, ibiqve densissime coacervati
dies qvosdam remanent. NuUum tamen nutrimentum e corpore matris bauriunt. Matre tandem mortua undiqve disperguntur.
Sectio I. Lycosoa propriae.
Thoracis pars cephalica Idtéribus perpendicttla^
ribus, Oculi 4 niaximi aream fere qvadratam,
longitudine i s. | totius tboracis, occupant: di-
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stantia inter duos posticos non minor qvam latitudo raarginis frontalis. Mandibulae femoie angustiores, altitudine frontis. Maxillae lineares,
rectae, apice rotundatae. Labiura apice truncatum, paullo angustatura. Pedes longiores: tertii
thorace 3plo longiores, poslici 3|; tarsi attenuati;
patella posticorum longit. i tibiae; aculei Jongi.
^ Species agilissimae; ubiqve in terra celerrime
currunt, adspectu aninioso caput tollentes, strenueqve salientes. Foramina non incolunt. Sacculus ovorum lenticularis, glaber, firmus, fuscescens, zona moUi, alba cinctus, a matre semper
trahitur.
/. Z. Lignarius nigra , tota albido irrorata, pedibus nigris, tenuiiis regulariter griseo annulatis.
Ar. lignarius Glerck. pag. 90, pl. 4» tab. 4«
Descr. cP" et 9 similes. Longit. thoracis 4 niillira.
Corpus nigrum, nigropilosum. Thorax in dorso
sparse griseo pubescens, postice, macula indeterminata- picea, densius albido pilosa. Latera
thoracis punctis ullis albido pubescentibus, nullam lineam lateralem forinantibus, notata. Abdomen oblongum, subtus obscure cinereum, imBiaculatum, lateribus punctato-nebulosum ; superne nigrum, pilis griseis nebulosum, fasciculo
antico erecto, punctisqve tri-(s. fere 5-)fariam
dispositis, albidopilosis, ornatum. Pedes annulis
distinctis, regularibus : annuli nigri, latiores qvam
interstitia grisea ; gcniculi qvoque distincte nigri,
unde major pars pedis nigra, qva pictura hfec
species a seqventibus optime dignoscitur. Palpi
femince colorepedum; Maris i\\gv'\ , clava magna,
articulo tibiali apice extus bidentala 1. subcalcarato, q,va in re a reliqvis mihi cognitis Ljcosis
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difFert. OcuU 4 posteriores maximi: exacte i
thoracis occupaiit.
Habitat in silvis acerosis freqvens (Bl. G.
UpL). In Scaniae fagetis rarissime occurit. Omniura forte celerrima, per toLain aestatem, saepe
in truncis arborum obvia. Folliculus ovorum viridifuscus, diametro 5 millim. solito depressior,
zona albida, tenuissiraa cinctus.
52. Z. monticola fusca: lineis thoracis 3 integris
tenuibus, abdominisqve unica abbreviata
albidis.
Ar, monticola Clerk pag. 91. pl. 4» tab. 5.
Descr. Minor: long. thoracis 2^ millim. Corpus
angustius; abdomen oblongum, sed in mare adulto, et in femina post partum, contractum, breve, obovatum evadit. Oculi paullo minus spatium quam in praecedente occupant.
Color In utroque sexu: thoracis lineae 3 tenues,
distinctissimae, limitatae, a fronte ad abdomen
ductee, et praeterea margo lateralis, albida. Regio
ante oculos, mandibulae et palpi colore pedum.
Venter incanus.
adultus. thorax niger lineis albis; laterali tenuissima, a margine albo per interstitium latius
nigrum distincta. Abdomen superne nigrofuscum
vitta media obsoletissime pallidiore, in summo
^ngulo antico albopilosum. Pedes testaceo^grisei^,
basv femorum nigricante. Glava palporum raagna
atra. ^ junior similis feminae.
thorax icc;cus lineis griseis vel albidis: lateralibus latioribu-^ interdum a margine palHdo non
distinctis. Abdomta giiseum vel fuscum, linea antica fere ad medium extensa, et punctis pone
medium in 2 series dispoviitis, albidis , nigromar-
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ginatis. Pedes grisei, plerumque obsolete fuscomaculati.
Habitat in pratis et agris, praecipue locis
aridis, lapidosis (Sk. Hall. Bl. Boli. G. Upl.).
Folliculus ovorum cineieus vel pallide fuscus,
diametro 4 millim, ova circiter 5o testacea coiitineiis, mense junio-julio qvasi pars corporis
femiiiEe esse videtur. Interdum qvoqve folliculi
minores (diam. 3 millim.), fusciores, zona alba fere
carentes, observanlur (conf. spec. seqv. var. /3.).
3, L, sjlvicola j mas m^Qv , femina fusca. Thoracis vitta dorsali lata, ad froiitem extensa,
abdominisque maciila antica in mare albis,
in femina testaceis.
Mas forte est A. dorsalis Fabr. S. E. n:o
54 — vel A. lugiibris Walck.
n:o 109?

Fne. Par.

Descr. Structura praecedentiuni. Area oculorum
magnitudine paulJnlum variat. Sexus valde dissimiles. adidtus , longit. tboracis vix nltra 2I
millim., niger. Thorax dorso supremo toto, usqve ad angulam iVontis dense albo-pubescente;
lateribus niiiris immaculatis. Mandibulfe fuscae.
Palpi toti atri. Pedes teslacei, non annulati, femoribus basi ultra medium nigris. Abdomen,
etiam subtus, nigricans, vitta dorsali lata, grisea vel fusca, in angulo antico alba.
9 adiilta mare major: long. thoracis 3 raillin^.
Fusca s. piceo-testacea; thorax niger vel sat|--»'ate
brunnens, vitta dorsali limitata, antice i'atiore,
inter oculos non infuscata, et margi'"^ tenui gemino, continuo pallide testaceis. ^^^idibula^ et
totus limbus frontis ante ocul-^ testacea. Pedes
et palpi obsoletius fusco ai-^^^lati. Al)domea subvitta
tus cinereum, superne f^scum vel griseum,
laterali

laterali nigriore; ad aiigulum anticum indetermiiiate pallidam cum fasciculo solito albido. Va-riat tamen: interduin abdoinine superne fere
unicolore; interdum punctis 5 — 6 albidis inträ
vittas laterales conspicuis.

$ junior praeter magnitudinern similis adultas,
<f junior pictura feminae, semper vero nigrior.
Mas subadultus pritno vere, paenultimis exuviis
depositis, fere major est, qvam deiri sub statu
pleiie adulto evadit; palpis et lateribus thoracis
totis atris; sed vilta dorsalis iiondum pure alba,
et pedes annulati ut in femina.
Habitat in silvis freqvens (Sk. Bl. Ö. G.).
Inter folia decidua alacriter currit, vix autein
campos apertos incolit. Mense junio, cum adultae evaserunt, gregariae ad truncos arborum et
in locis a sole radiatis nuptias celebrant. FoUiculus ovorum a ma tre junio — augusto trahitur:
fuscus vel olivaceus, zona lata alba cinctus,
diametro 4 niillim.
Var, p. ? (verisimiliter praematura, s. ante
perfectam explicationem fecundata) minor, longit,
thoracis 2^ millim, colore obscurior, annulis pedum evidentioribus. — In Silvis Scaniae mense
jun. — aug. plures inveni, o va ferentes. FoUiculus
parvus: diam. 2^ millim. coerulescenti- fuscus,
zoua alba fere carens.
4* L. amentata fusca, thoracis vitta dorsali indeterminata, antice obscuriore punctisque
abdominis seriatis griseis.
j4r, amentatus Clerck p. 96 pl. 4» tab. 8,
fig. 2 ? (obs. fig. I non est hujus speciei).
— • Ar, littoralis De Geer VIT p. 274, ph
K, v. A, Handl, 1 83a.
12
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i5, fig. r7, 18. —

Ar. saccatal aucto-

rum '^'). ~ Ar. niger? Lister tit. 26 fig. 25.
Descr. Medire magnitudinis : longitudine thoracis
3 raillim. Mas et femina asqvales. Structura paullo brevior qvam praecedentium ; pedes minores
apparent, patella posticorum, saltem in femiiiis,
longitudine fere dimidiae tibiae. Oculi 4 raajores
tantum | thoracis occupant. Fröns pauUo humilior qvam mandibulae.
Color ? saturate fusca. Thorax nigrior, pube griseo-fusca, facillirae decidua tectus; vitta dorsalis lata, limitibus non definita, postice dilutior,
antice (inter oculos) colore fere reliqvi thoracis.
Latera thoracis punctis 4— 5 griseis notata, e
linea solila laterali, in hac specie interrupta.
Regio ante oculos ad latera piceo-testacea. Mandibulae brunneas, apice nigrae. Paipi et pedes fusco-grisei, irregulariter nigro-s. fusco-annuhiti.
Abdomen superne fuscum, seriebus duobus e punctis 5griseis, obsolete nigro-cinctis ; et plerumque
ejusmodi series media qvoqve observatur, nuUa
vero lineola longitudinalis vel macula antica pallida adest, nisi fasciculus solitus albido-pilosus.
Venter grisens.
adultus nigrior, palpis totis nigris; mandibulis et regione anteoculari vix pallidis; pedibus
fuscis, basi femorum, non ultra medium, nigricante. Getera ut in femina.
*) Aranea saccala, vel Lycosa saccala rec. a. mullis
aiicloribus comnicmoralur , sed a nemine tam bene
describilur ut cei to dijudicare possim qvsenam species
leveia sit. Unusqvisqve hoc nomen speciei generis
Lycosaj, sui rcgionis pi ce ceteris fieqventi , addidisse
videtur, qvare plures species diversas verisimiiiter
comprehendit. Prseterea nomen cilatum omnibus Lycosis aeqve competit, et ideo omiltendura est.

Mas junior colore similis feminae.
Habitat in campis et agris apud nos freqventissima (Sk. Bl. Sm. Ög. Bob. G. Ö. UpL).
Ad litora maris inter fucos et in ripis graminosis
aqvaruRi copiose, in silvis et arenosis rarius occurrit, Etiam in superficie aqvae currere potest,
qvod vero tantum necessitate coacta periclitatur.
Ni ve tempore vernali soluta mox in locis a sola
calefactis eliciuntur, ibique gregariae calore delectantur. Mense rnajo— junio progenies anni prioris adulta est, nuptiasqve celebrat. Mares dein
cito pereiint, feminae autem saccos ovorum ferentes per totam aestatem inveniuntur. O va 60—70
flavescentia, in indusio caerulescenti-fusco, diam.
41 millira. arcte inclusa. PuUuli, mense julio— aug, nati, auctumno citius in hibernaculis sub
radicibus, lapidibus e. s. p. nulla textura cincti,
sopiuntur, vel sal tern inertes remanent; feminae autem adultae, non fecundatae, agiles usqve dum
incipit hiems observantur. — • Infusum Araneae
iiigrae a Listero, ad ulcera (vel forte vulnera) sananda laudatur.
5. L. paludicola nigrofusca
abdomine superne
toto nigricante; pedibus sub-unicoloribus.
Ar, paludicola Clerck p. 94. pl. 4*
?•
=: Ar. Jumigatus e\usd. pag. 104. pl. 5. tab.
6, et Ar, pullatus ibd, tab. 7.
Descr. cf'?. Simillima praecedenti, difFert colore,
nec non magnitudine majore: longit. thoracis
adultae 4 miHim. Co/or obscurior. Thorax nigro-,
rarius rufo-piceus, vix maculatus, in dorso paulio pallidior, sparse griseo-s. fusco-pubescens.
Abdomen superne nigrum, rarius pallidius nebulosum, punctis 3 albo-pilosis ad basin, interdum obsoletis. Venter cinereus.
Pedes fusci
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vel testacei , in mare suramo basi nigriores ; in
femina iramaculati vel obsoletissime nigro-maculati. Oculi rubicundo-vel flavescenti-splendentes.
Mandibulae et regio ante oculos fusco-testaceae.
In pullulis pedes et thorax paliide fusci vel testacei sunt. Varietatem, toto corpore paliide testaceo, immaculato, semei vidi.
In locis paludosis
(Sk. Boll. G. Upl.). Mores
niajora, circiter 60, in
raetro 5 millimetrorum.

inter carices freqvens
praecedentis. Ova flava,
foiliculo olivaceo, dia«— Obs, Etiam femi-

nas hujus speciei niinores, long. thoracis 2^ millim., verisimiliter prasmaturas, colore adultarum
ornatas, inveni, folliculos parvos, diam. 3 millim, ovisqve circiter 3o repletos, ferentes.
6, L, borealis 9 fusco-testacea, pedibus concoloribus, regulariter tenuius albido-annulatis.
Unicara feminam, ad Witlangi Lapponite,
d. 1 3 Junii 1821 sub lapide in venit Cel. Prof.
Zetterstedt. Siniilis est L. sylvicolai feminae, sed
major: long. thoracis ultra 3 millim. Fröns depressior, mandibulis evidenter humilior. Pedes
paulio robustiores, sub Libiis anticis aculeis pluribus et majoribus, qvam in sp. praecedentibus,
armali. Prasterea annuli pedum et palporum notam pra^bent speciei propriam; sunt enim cinereoalbi, tenues, regulares, spaliis latioribus, saturate
fusco-teslaceis, discreti. Thorax et mandibulfe
fusco-lestacei. (Color aJ)dominis deperditus). —
0^ ignolus.
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Sectio 2. Tarentulce '-).
Thorax totus densissime adpresso-pubescens ; pars
cephalica, lateribus declivibus, subprismatica, superiie angustior, inferne dilatata. Minus ideo
spatium oculis 4 posterioribus relinqvitur, qvam
in speciebus sectionis prioris, qvamobrem aream
muito iiiinorem occupant, sc. longitudine non
ultra I thoracis, et latitudine postica raulto minore qvam margine thoracis antico. Oculi qvoque ipsi minores sunt. Organa oris, subtus
affixa, rnajora sunt majusque sjiatiuni implent:
Mandibulae feraore antico crassiores, altitudine
frontis longiores, in feminis convexae subo vätas.
Maxillae obovatae extus arcuatae, intus apice
oblique truncatae. Labium forma varium. Pedes
obtusiores, thoracis longitudinera triplam non
superant; patella longitudine dimidiae tibiae; aculei minores. In speciebus majoribus tarsi scopulis evidentibus instructi.
Minus agiles sunt, qvam Lycosae proprias;
rarius vel non saltant. Pars foramina in terra
incolunt, pars semper vagas esse videntur; bas
vero ab illis forma qvadam distinctas esse non
in veni. Foliculus ovorura globosus, totus albus,
mollior. Hunc minus assidue secum ferunt; sed
interdum in latebra affigunt, ibiqve exeuntes
breve tempus relinquunt.
*) Fabricius nomen Tarentulce male adliibuit, illis Arachnidibns designandis, qvae hodie nonaine Phryno et
Thelyphono salutantur. Rectiiis ideo huic sectioni, cujus speciei maxime ceJebri ab antiqvitate noraen fuit
impositura, reddendum est.
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a) Fröns altior quarn dimidia mandibula; thoracis dorsum rectura.
7. Z. Fahrilis cineiea fusco-varia, ventre toto
nigro.
Ar. Fahrilis Glerck pag, 86. pl. 4» tab. 2.
— Walck. tab. i. pag. i3.
Descr. d^?. Maxima inter nostrates: loiigitudine
thoracis 7 millim.
Color cinereus vel incanns,
interdum subteslaceus.
Thoracis vitta lateralis
in mare nigro-fusca, in femina pallidior vel obsoleta, antice oblique abbreviata,
in latera capitis non producta; antice posticeque margine
nigriore terminata, qvi interdum in feminis solus remanet.
In raedio dorsi lineolae 2 obsoletissimae, fuscae, longitudinales,
valde approximalse. Margo thoracis late cinereus. Mandibulae
nigroe basi cinereo-pilosae.
Palpi cinerei, clava
in mare nigra. Pedes cinerei, macnlis obsoletis
fuscis , irregulariter annulati.
Abdomen superne
macula antica
magna,
nlrinque bidentata, et
vitta laterali, pone medium puncla 4 majoi a ro
tunda alba incliidente, nigricanLibns. Venter to
tus in adultis nigerrimus, in pullulis nigro-cine
reus. Oculi antici subasqvales. Labium qvadratura
truncatum. Pedes poslici thorace 3:plo longiores
tarsi scopulis evidenlibns muniti.
llabitat in locis nrcnosls non freqvens. (Upl
Clerck ; Sk. Gottl.). iMense Julio adulta. More
Lyc. cinereae.
8, L. trabalis tcstacea : vittis thoracis 2 nigricantil)us abdoininisque 2 obsolelioribus fuscis
u4r, trabalis Clerck p. p-y. pl. 4- ^^^^ 9*
Descr. d^. Longit. thoracis 5 — 6 millim. Stru
ctura
a reliqvis speciebus pauUo
differt, sc
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angustior apparet, fröns diniidia mandibulå vix
altior, pedes postici longiores (=long. thoracis 3|),
qvare femora tertii paris taiitum aeqvant | posticorum, cum in reliqvis speciebus sint =|
eorum. Labium praecedentis. Color: thoracis dorsum et margines late testacea; vitta lateralis nigrofusca. Mandibulae piceas, basi testaceo-pilosae.
Pedes et palpi testacei, in femina obsolete fuscoannulati; in mare, tantum clava palporum nigra.
Abdoraen oblongum: in femma subtus testaceum, superne fusco-griseum, lineis 2 fusco-maculatis, e basi nigra exeuntibus, cinctum; spatium, inter has lineas inclusum, antice lineola
pallida V formi marginatum; in mare lineas laterales sunt obscuriores; spatium interjacens fusco-testaceum , antice pallidius, in medio punctis 2 nigris notatum; in individuo adulto siccato venter niger observatur.
In nemoribus passim rarius occurrit (Sk.
Bl. G.).
p. L, vorax? & testaceus: thoracis abdominisqve vitta laterali lata, nigra; abdorainis
macula lanceolata, fusca, testaceo-marginata.
Ar, vorax? Walck. Ffie Par, n:o 104 j —
Ljc, vorax id. tabl, p. i3,
Descr. c^. praecedente minor eiqve habitu angustato similis. Thorax pallide testaceus, vitta
laterali non abbreviata nigra; margo late testaceus, linea nigra geminatus. Pedes testa<iei: antici basi, et palpi toti infuscati. Mandibulae testaceae, apice fuscae. Abdomen subtus testaceo-albidum; superne nigrum , macula ordinaria magna
lanceolata, fusca, nigro-raarginata, a linea tenui
albo-testacea, qvae pone maculam simplex ad
anum extenditur, cincla.
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9 mihi igiiota.
In silva prope Högestad Scaniae mense Junio
rarius inventa.
IQ. Z. nivalis
niger: ihoracis abdominisque
vitta dorsali alba; iabio acuminato.
Jlr, nivalis Glerck p. loo. pl. 5. tab. 3. —
Lyc* meridiana? Hahn, die Arachniden, I.
tab. 5. fig. 1 6.
Descr. longit. thoracis usque ad 5 millim. —
Mandibulae, qvam in reliqvis hujus sectionis speciebus, aiigusliores. Labium apice rotundatum,
subacuminatura. — Color similis raaris L. sylvicolce: thorax niger, vitta dorsali lata, usque ad
frontem et ad abdomen extensa, alba; margo tennis, griseo-pubescens. Palpi et mandibulae nigropicei. Pedes 4 anteriores picei, genubus et tarsis pallidis; 4 posteriores toti testacei, femoribus
juniorum obsolete nigro-maculatis. Abdomen subtus cinereum, superne vittis 2,latis, parallelis,
nigris, spatio raedio griseo-albido, antice albo,
postice subtestaceo.
9 mihi incognita.
In juniperetis et pascuis aridis mense majojunio, sole splendeiite , mares freqventer occurrunt. In Scania: parte campestri non habitat,
sed in parte septemtrionali , sylvatica et dein
per totam Sveciam in venitur. Ad Wittangi Lapponiae d. i4 Julii a Prof. Zetterstedt eaptus.
il, L, barbipes fusca: ihoracis vitta dorsali cinerascente; abdomine obovato superne fusco, macula oblonga ijrisea, albido marginata;
labio acuminato. Mus tibiis anticis subtus
nigro-barbatis.
Descr. sat siiniles. Longitudo thoracis interdum 5 millimetra excedit. Labium prcccedentis.
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Mandibulae crassae. Color maris fusco-cinerascens,
feminae magis rufescenti-fuscus. Thoracis vitta
lateralis magna rufo-fusca , saepe obsolela; niargo
et vitta dorsalis grisei. Spatium in lateribus capitis, actione pedum et palporum denudatum,
siiperne lineola albo-pubescente cinctum. Mandibulae fuscae, basi dilutiores. Palpi picei, in raedio
pallidiores. Pedes grisei: in feraina simplices,
obsolete, irregulariter fusco-annulati; in raare non
annulati, tibiis anticis totis nigiis et in toto latere inferiore pilis densissimis, nigris, aeqvalibus,
hirtis; fernora antica subtus picea. Abdomen subtus et lateribus cinereum, superne fuscum, an^
tice niacula ordinaria magna, lanceolata pallidiorigrisea, margine non obscuriore, linea testacea s.
albida cincta.
In nemoribus mensibus majo — septembri rarius inventa (Sk. Bl. G.). Mores ignoti.
Var. ? macula abdominis fusca, non palli^
diore, qvtim viltae laterales.
/2. Z. cruciata 9 rufescenti-fusca : abdomine
oblongo, superne testaceo, macula cruciata
nigra notato; labio truneato.
Descr. ? magnitudine fere praecedentis , cui similis est. Differt pictura abdominis; est enim
macula antica nigra, angusta, linearis» in niedio
Tålde bidentata, postice truncata, in lineolam
transversam desinens; undique cincta area latiore testacea, usqve ad anum extensa, postice
lineolis ullis, fuscis, transversis, notata. Vittae laterales obsoletae, nigro-nebulosse. Pedes evidentius, fere regulariter nigro annulati. Lineola alba
ad latera capitis adest. Labium apice truncatum^
Ad Götlieborg et ad Carlsbamn inter rupe&
rarius inventa. Mas et mores mibi ignoti.
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i3» L. pulverulenta rurescenti-Fusca : abJomiais
macula saturate fusca, lanceolata, utrinqve
unidentata, testaceo-marginata ; labio rotunda to ■^■').
Ar. pulverulentus Clerck pl. 4* tab. 6. verisimiliter hujus speciei figuram malam praebet; — ibd. pag. 98, pl. 4- ^^t). 10 (figura
paullo raelior).
Descr. cf? similes. Minor: thorax longitudinera
3 raillimetrorum non superat. Subsimilis Lycosae
amentatae.
Color: Thorax lateribus fuscus, margine griseo
pubescente; vitta dorsalis fusco-grisea , palHdius
marginata, inter oculos obsoletior. Latera capitis, ut in plerisque nuda absqve hneola alba.
Mandibulae rufescentes, apice fuscae. Pedes rufescentes, obsolete fusco-annuhiti. Abdoraen subtus
griseum, Literibus fuscescens: superne macula
lanceolata, postice ancLa , utrinqve ad raediura
unidentata, e basi ad medium abdominis extensa,
fusca, nigro-marginata, lirabo testaceo cineta;
vitta latetalis nigro-fusca, postice in maculas s.
lineolas obliqvas interrupta , et puncta 3 s. 4
albida continens. Abdomen oblongura, in hac sp.
majus, ratione thoracis, qvam in reliqvis apparet. Labium qvadratum, antice rotundatum.
In silvis frondosis, nec non in campis Scanias et Blekingije vulgaris; in Uplandia sec. Clerck.
Mares rarissime occnrruiU; femina autem per
totiirn aestatem inter folia decidua vel sub stercore.
*) Sine dubio sat af!inis esl araneae peritas Latr. Bull.
de la Soc. Philorn. n:o 22, =Lvcosa perila Latr.
Gen. Grust et ins. i. p. 121; sed cum descriptione
L. velocis Walck. fne. Par., qvae ut synonyma citata
est, non convcnit.

ubi copiam insectoium in venit, freqvens: propria foramina sibi non conficiunt.
Z. cuneata

testacea: abdominis macula ni-

gra lanceolata.
Ar» cuneatus Clerck p. 99. pl. 4» tab. 11.
Descr. 9 a praecedente non differt nisi colore
pallidiore et raacula abdominis nigriore, lateribus vix dentata.
Pallide testacea et pallide fusca, pedibus vix nisi obsoletissime annulati.
ignotus.
In agris prope Lund et in neraore ad Carlshamn rarissime inventa. Ad Holmiam sec. Clerck.
An species a praecedente distincta?
Not. Individuum masc, valde dubium, ad Kjeflinge prope
Lund in medio aprilis semel tantum mihi obvium
fuit; cum vero determinare neqveo, utrum sit species
re vera distincta, an mas praecedentis vel L. cruciatce^
descriptionem ejus hoc loco afiere liceat:
cf adultus tibiis anticis medioqve palporum incrassatis.
Thorax longit. 3 millim. Structura omnino prascedentium, praeter tibias anticas crassissimas ovalas, et palporum art. tibialem multo crassiorem,
qvara in reliqvis maribus hujus generis cognitis.
Color: thoracis vitta dorsalis lata, a fronte ad
abdomen extensa, griseo-alba ; latera nigra, margine griseo-pubescente. Abdomen supra, subtusqve
albidum, in lateribus grisescens; superne vittis
2 et macula media lanceolata, utrinqve unidentata, nigris. Pedes pallide testacei; anticorum
tibiis nigris femoribusqve fuscis. Palpi toti nigri.
In campo aperto arenoso sub stercore bovina
siccato, raore L. pulverulentae, latuit. Solus erat,
nec ullas feminas in eadem vicinitate inveni.
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i5, L. aculeata ? Thorace nigro, dorso toto albido;
abdomine superne griseo, in femina immaculalo; ill mare vittis 2 atris maculaque fusca, obsoletiore, hastata.
Ar* aculeatus? Clerck p. S-y pl. 4»
3»
(? verisimiliter hujus speciei, nimis aucta,
et secundum iiidividuum paullo detritum
picta).
Descr. 9 magnitudine Lyc. sylvicolae, cui tam
colore, qvarn habitu si milis est; gracilior enim
qvam reliqvae species hujus sectionis apparet;
sed thorax, oculi et mandibulas omnino ut in
L. Fabrili et affinibus. Scopulag tarsorum obsoletae. Labiurn (in individuis siccatis) seraiellipticum s. apice sensim rotundato-angustatum. Color : Thoracis lateia atra, sumrno margine,
praesertiiii posterius, griseo-pilosa. Yitta dorsalis
lata, bene limitata, omnino unicolor, a fronte ad
abdomen extensn, testaceo-s. rubicunde-albido
pilosa. Mandibulae nigrae, basi, ut etiam regio
ante oculos, griseo-pilosae. Abdomen griseum s.
murinum, vittis 2 ordinariis fuscis obsoletissimis
cum rudimento punctorum palhdorum. An^ulus
abdominis anticiis testaceus, pilis ullis erectis
pure albis. Venter cinereus. Pedes et palpi grisei annulis obsoletis femoribusqve subtus nigricantibus.
adultiis paullo robustior qvara femina, pedibus pia^sertim robustioribiis , q vare similior est
reliqvis speciebus luijus secLionis. Thorax ater,
vitta dorsali alba, margine vix pallide piloso;
de cet. ut in ?. Abdomen superne et in iateribus griseum, vittis 2 ordinariis latis, integris,
definitis, atris, rudimenta punctorum pallidorum
contincntibus. Macula media ordinaria obsoleta,
pallide fusca, oblonga, utrinqve unidentata. Fasci-

culus anguli antici non pure albus. Venter obscure cinereus. Palpi picei, parte femorali nigra,
clava rnagna ovata. Pedes testacei, non annulati:
femora 4 anteriora nigra; pedes antici reliqva
parte picei.
Mas junior subsimilis adulto, coloribus obsoletioribus. Thoracis latera et femora anteriora griseo-pilosa. Abdoraen fere ut in femina: grisescens,
fasciculo antico pure albo, vittis ordinariis angustis obsoletis, maculaqve media vix ulla. Pedes posteriores sub-annulati.
In nemoribus Scanias mediae rarius inventa.
Mares adultos mense maji, feminasque oviferas
mense julii legi. Observare tamen velim identitatem specificam maris et femince descriptae non
esse satis probatara, cum in copula non sint
observati. Color et prassertim pedes robustiores
maris viderentur speciem distinctam indicare;
sed cum regiones, ubi individua descripta legi,
per multos annos perscrutaverim, ibique plures
mares pluresqve feminas, qvae nulli aiii speciei
mihi cognitae adnumerari possint, invenerim, fas
est credere eos conjungendos esse. Folliculus ovorum globosus, albus, mollis, diametro 4 millimetrorum.
i6. Z. Leopardus $ fusca tborace nigro, abdomine maculis träns versis nigris albisqve,
pedibus nigro-annulatis.
Descr. $ adulta: longitudo tboracis fere 4 niillim. A plerisqve speciebus hujus sectionis differt
fronte vix altiore qvam dimidia mandibula et
mandibulis magis conico-attenuatis. Patellae pedum quoqve majores: in posticis fere=| tibiae.
Thorax totus niger nitidus, sparsius fusco-pubescens, Mandibulae nigrae. Palpi et pedes annulis
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griseis et nigris aeqvalibus, subreg-ularibus. Abdomen obtuse oblongum, superne fusco-griseurn,
maculis magnis transversalibus nigris , albo-marginatis, fascias 6, in medio interruptas, formantibus, ornatum. Venter griseus.
PuUuli feminae similes, pedibus et mandibulis
pallidis fere diaphanis. Mas ignotus.
Ad Götheborg et inter facos a naari rejectos prope Sölvitsborg inventa. In urbe Lund a
Mag. Dahlbom, terapore hiemali, inter mascos
arborura, capta.
b. Fröns humilior cjvam dimidia man-^
dibida.
Thoracis dorsuni antice
arcuatura. Fröns igitar
4 posteriores in feminis
racis partera occupant.
nis, antice angustatura ,

ob depressionen! frontis
convexa, declivis. Oculi
non ultra septimam thoLabiuni, in sp. 2 svecatruncatura, medio emar-

ginatum '^'),
iy, L, cinerea pallide cinerea maculis abdominis majoribus albis.
Ar, cinerea Fabr. Ent. Syst. n:o 60. —
Forte Z. Wagleri Hahn raonogr. 3 tab. 2.

fig. 3. .'
Descr. ? adulta magnitiidine L. Fabrilis: Thorax
longitudine 7 raillimetrorum ; latior et pr^sertim
postice depressior, qvara in reliqvis Lycosis nostfis. Oculi 4 posteriores solito minores; antici
laterales duplo minores, qvam medii. Tarsorum
*) Observare tamen velim hane subdivisionem raere artificialera esse; species enini duas sub b. enuoieratae,
tam habitu qvani moribus, magis a se invicem difierunt qvam a variis inter pi iecedentes.
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scopulae evidenlissimae. Corpus totiim dense adpresso-pubescens. Color: incanus vel pallide cinereus. Thorax obsolete fusco-nebulosus. Maadibulae fuscag, basi pallidae. Pedes cinereo-albidi,
tenuius nigro-annulati. Abdomen superne cinerascens: antice albidum, punctis 2 s. 3 nigris, e
pläga nigra, supra petiolum abdominis sita, exeuntibus; ante medium in utroqve latere adest
macula magna nigra, continens puncta 2 alba
coUateralia, et pone hane observatur series e
raaculis 4 s. 5 albis, nigredine distinctis, prima
majore; qvae omnes maculae simul vittas ordinarias abdominis componunt. Venter pallide cinereus.
& junior. Oculi majores qvara in femina: \ thoracis occupant. Scopulae tarsorum obsoletse. Color obscurior, annuli pedum distinctiores, abdomen superne plerumqve fuscum, ubi in femina cinereum est, pictura tamen simili ornatum.
Adultum non vidi.
Ad litora maris vel in campis maxime arenosis, ubi arena mobilis nullas plantas, nisi sic
dietas arenarias, alit, freqventissime occurrunt
feminae; mares autem, ut inter plerasqve araneas,
rariores sunt. (Sk. Bi. Ö. G.). — Foramina in
arena fodit: crassitiei corporis adaptata, 5 — 10
poll. profunda, subperpendicularia, qvoruin parietes, ne coUabantur, texturå densa sericea firmat. Ibi diem degit, et verisimiliter noctu vagans
praeda patitur. Nulla spolia in foraraine vel ejus
vicinitate inveniuntur. Ova numerosa inträ indusium moUius album, globosum, diametro 5^— 6
nxillimetroruni , in foramine matris latent, vix;
autem circumferuntur. PuUuli nuper exclusi co-^
lore gaudent parentum,
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i8, L. ruricola f^aficescens, thoranis vitta dorsali,
antice liaeolas 2 parallelas fuscas incladeate,
liiieolaqve abdomiiiis abbieviata, testaceis.
^^r. ruricola De Geer VII pag. 282 pl. 11.
fig. 1 3. — Ljc. ruricola Latt. Gen. Ciust.
I. p. 120?
Descr. ?. Longitudo thoracis adulta 5 miliim.
Color : Thorax lateribus fusciis, marginis linea
gemina et vitta dorsali lata fusco-testaceis. In
lateribus vittae dorsalis, ante ejus medium observantur lineolse 2 fuscae, longitudinaies , oculos
non attiugentes. Pedes et palpi toti fusco-testacei, obsolete fusco-maculati. Mandibulas piceae.
Abdoraen obovatum, subtus griseura; superne
fuscum: antice lineola longitudinali pallida, e
basi fere ad medium extensa, et postice seriebus 2 e punctis pallidis, soepe obsoletis, uotatum.
Mas difFert colore saturatioVe. Tibise anticte in
adulto nigrae. Palpi toti cum clava fusco-testacei.
Thorax raaris dorso fere vecto.
Per totam aestatem apud nos vulgaris. (Sk.
Bl. G. Upl. Norri.). Mares post tempus vernaie,
copula peracta, cito moriuutur. Femina mense
junio parit ova numerosa (100 — i5o), pallida,
qvae in folliculo magno, globoso, molli, albo,
solito more sub mammillis afiixo, secum fert.
Mense julio et augusto matres, abdoraine pullulis obsilo, non raro inveniuntur. Haec species
sub lapidibus plerumque lätet, nulla vero foramina sibi constvuit.
Sectio 3. Piratce.
Thorax subnudus pil is j, sparsis erectis vesti-^
tus, forma ut in sectione pra^cedente. Oculi
4 posteriores reliqvis parum majores; area ab iis
incUi-
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inclusa antice paullo angustior, qvam series oculorum anticorum, ibiqve ideo magis angustata,
qvam in sectionibus prioiibus. Corpus punctis
liueisqve argenteo-pilosis ornatura.
/p» L. piratica ^usc3^: margine thoracis pictui aque
abdominis argeuteis.
Ar. piraticus Clerck p. 102. pl. 5. tab. 4*
& — j4r. piscatorius \hå, p. io3. pl. 5. tab»
5. (? colore detrito)» — Walck. fne. Par.
11:0 108. — Walck. tabl. pag. i5.
Descr. cP'? similes, coloribus tameii maris evidentioribus. Magnitudinem L. amentatce attingit:
thoracis longitudine 3 raillim. Mandibulae griseae*
Thorax fuscus, linea media testaceaj trigemina
sc, vitta solita dorsali, includente lineolas 2 fascas, notatus. Margo lateralis dense argenteo-adpresso-pilosus; reliqva pars pilis sparsis, erectis, nigiicantibiis tecta. Pedes et palpi unicolo*
res, paliide virescenti-grisei. Abdomen suborbi*
culatum > subtus cinereum, superne nigro-fuscum,
limbo lato argenteo undiqve cintum: antice ma*
cula ordinaria lanceolata paullo obscuriore, tenue argenteo-marginata , postice punctis 6, in
series 2 dispositis, ornatum; qv£e autem pictura ~
facillime deteritur. Maxillae rectas, lineares, apice
truncatae. Labium qvadratum, antice paullo rotundatum.
Habitat in lacubus, stagnis aliisqve aqvis
freqvens. (Sk. Bl. Bob. Upl.). In superficie aqvas
celeirrime currit, insecta ibi sedentia capiens;
sed in aqva natans descendere neqvit. In ripis
potissimum versatur. O va in foiliculö globoso,
albo, diametro 4 millim. sub mammillis suspensa feruntur.
K. V. A. Handl. j832.
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DoLOMEDES Walck. Thorax, antice parum angustatus, caret impresionibus pro parte cephalica; postice lineola longitudinali impressa (qs.
rudiraentum foveae thoracis in araneis retificibus). Oculi 4 posteriores in seraicirculum dispositi, tantum \— ~^ thoracis occupant: 2 postici
tuberculis impositi, minores, et inter se duplo
remotiores, qvam ceteri 2; 4 anteriores minores
qvam postici, lineam rectam forraant: laterales
minores qvam medii. Pedum proportio 4- ^- 3.
Structura prasterea thoracis, pedum et oris fere
omnino ut in Lycosa riiricola. Corpus qvoqve
totus dense adpresso-pubescens. — In Senioribus oculi 4 anteriores longius a margine antico
qvam ab oculis posterioribus distant, et abdomen, elongato-oblongum, thorace angustius est.
Sed in Pullulis, ante tertiam (?) mutationem cutis i. e. priusqvam sexus difFerentia e structura
palporum apparet, oculi anteriores propius ad
marginera sitae, et abdomen brevius thoraceque
latius, observantur ; qva structura hi pulluli simiilimi sunt Lycosis.
/. D, fimbriatus thoracis abdominisqve liiiea laterali albida.
a) nigrofuscus, pedibus colore corporis vel testaceis. Jr. fimbriatus Clerck p. 106. pl. 5.
tab. 9. — Linn. Fn. Sv. 2012. — Rossi fn.
Etr. 971 (et 966? Jr, pahistris), — Dol,
fimbr. Walck. Tabl. pag. 16. — Jr, palu-*
dosa De Geer VII pag. 1 12. pl. 16 fig. 9 — 13,
— Jr, niarginatu Panz. fn. 71.22 — Dolorn, limbatus Hahn die Arachniden I. p. i5.
fig. .1 »).
*) Dolomedes limhatus Halin, ex Italia, qvoad magniludinem cuni iiosti a Aranea convenit, sed linea lateiali i

.95
b) bruuneus vel griseus, pedibus virescentibus. Ar, plantarius Clerck p. io5. pl. 5.
tab. 8 (praebet individuuin detritum). —
Ar, marginata De Geer VII pag. 114. pl.
16. fig. 1 3 — 1 5
— Walck. fne. Par. n:o
1 01. — Dolom. marginatus yVaick. Tabl. r.
pag. 16. — Latr. Gen. Grust. i. pag. 118.
— Hahn die Arachn. I. pag. i5. fiig. 12.
c) Pullulus Ar, undatus Clerck pag. 100 pl. 5
tab. f. (certe figura bona, sed, ut oranes in
opere Clerckii, magnitudine valde aucta).
Descr. Senior et adultus. Magnus evadit: longitudine thoracis usqve ad 8 raillim. Est maxima
inter Araneas Sveciae, nisi forte Epeiias q vasdam femineas, ob abdomen sub statu gravido
valde distentum, majores dicere velis. Fröns declivis, nec perpendicularis. Dorsum thoracis rectum. Mandibulae femore crassiores. Maxillee divergentes, obovatse, apice truncatae. Labium qvadratum. Pedes postici longit. thoracis 3|: patella
eeqvat dimidiam tibiam. In mare adulto pedes
i:mi et 2:di paris aeqvales. — Color difFert:
Var, a. $ adulta, fusco- vel piceo-nigra, thoracis linea lateralis inlegra, lata albido-testacea,
et margo latius niger. Abdominis linea lateralis
fere pure alba, gemina: sc. in medio magis minus ve fusca. Venter griseo- et nigro-lineatus. Abdomen superne plerumqve punctis parvis argenadultis pure aiba differre videtur. D. fimhriatus ibd.
p. 14. fig. II forte aliam praebet speciem, nostrate
multo majorem. Figura oculorura in tabula citata,
ut etiam in figura Panzeri, in eo errat, qvod tubercuium oculare pro ipso ocuio offerat. — Doleo me
adhuc tantum i:um fasciculum operis Hahnii vidisse.
*) Individ uum raasculura adhuc restat in colJectione
De Geerii, qvae Holmiae in musaeo Zoologico asservatur.
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teis, in 4 series dispositis, ornatura: sc. series
exteriores a basi ad apicem abdominis contiiieat
puncta 7 evidentiora; interiores e punctis 3 — 4
minimis, in parte abdominis posteriore sitis, componuntur. Hasc autem puncta saepe sunt detrita.
Pedes colore corporis parum pallidiores.
Juniores utr. sexus longit. thoracis 2 — 3 raillira.
difFerunt colore pedura pallide testaceo, lineaqve
laterali tota nivea: abdominis non gemina. Oculi
laterales parum minores qvam medii. Marem
adultum hujus varietatis non vidi.
Var. b.
Color pallidior, ad griseura, rufescentem vel viridem vergit. Pedes semper pallidi;
virescentes, in junioribus laete virides; in exsiccatis color virescens saspe disparet. Corporis
linea lateralis pure alba. Abdotninis puncta argentea pleruraque apparent. In mare adulto margo frontis et thoracis qvoqve albo-pubescentes,
et palpi toti colore pedum sunt.
Pultuli longitudine thoracis minore qvam 2 millimetrar asenioribus longe difFerunt structura in
descriptione generis exposita. Color fuscns vel
piceus> linea laterali alba, in abdomine plerumque obsoleta. Puncta abdominis interdum sat
magna, interdum vix observanda. In pullulis
nuper exclusis (longit. thor. i millim.) linea media dorsi sparse albo-pilosa observatur.
Habitat inter Scirpos et carices lacuum,
amnium paludumque, pra^sertim in regionibus
sylvaticis freqvens (Sk. G. Sm. Ög. Upl.). Formas tres descripta^, ab ancloribus ut species diversae proposilae, lantuFn sunt status et ^etates
diversae ejusdein iudividui, semperqve simul inyeniuntur. Formaj a et b tantum colore differunt, sed per gradus intermedios in se invicem
.•JH.

transeunt. Pallidior, Ar. marginata Auct., est
individuum, qvod nuperius exuvia deposuit. Ea
tamen individua, qvce in locis umbrosis, e. gr. in
paludibus silvestiibus, vel inter Scirpos altissimos densissimosqve vitam degunt, minusqve radiis solis delectari possunt, videntur per majorera partem vitae hane colorem conservare. Hu)us coloris individua non majora vidi, qvam longitudine thoracis 6 millimetroruin gaudentia;
verisimiliter qvia mares non major^s evadant, feminae autem, cum in senectute terminura raagnitudinis attingunt, semper colorem nigriorem induiint. Mares adulti semper colorem pallidiorera
habere videntur. PuUuli (forma c) per totam
aestatem (Junio — Sept.) iisdem locis cum senioribus utriusque coloris freqventissime occurrunt.
- In superficie aqvce celerrime currit haec aranea. Feminae adultae, ova custodientes, per totam aestatem inveniuntur. FoUiculus glqbosus albus, ad texturam linteiformem albam scirpo
cuidam affixus.
OcYALE Savigny. Thoracis pars cephalica duplo
angustior qvam thoracica, impressionibus profundis lateralibus, in dorsum tamen non coéuntibus distincta. Pedes longi, graciles, proportione 4» 2, I, 3. Oculi antici medii reliqvis minores. — » Oculi omnino ut in Dolomede praeter in
eo, qvod laterales anteriores non minores sint
qvam 4 posteriores. Pedum longitudo relativa,
thoracis linea impressa, et differentia inter pullulos et seniores, omnino ut in genere praecedente; a qvo tamen genus Ocyale, structura thoracis nuper descripta, longitudine et gracilitate
pedum, indeqve orto habitu externo, satis di«^
screpat.

1, O, mirahilis grisescens, tboracis liiieola dorsali, penicillo fiontali, genisqve albidis.
Lister Tit. p.y. fig. 27. Ar. Jlavus. et ibd.
28. Ar, sublividus. — Ar. mirahilis Clerck
pag. ro8. pl. 5. tab. 10 (oculis male deliiieatis). — Walck. fne. Par. 11:0 100. — Ar.
rufo-fasciata De Geer VII p. 269. — Ar.
ohscura Fabr. Ent. Syst. n:o 44* ^ Dolorjiedes mirabilis Walck. Ta bl. pag. 16. —
et Hist. Nat. des Ar. 2. 9. — Latr. Gen.
Crust. I. pag. 1 1 '7.
Descr. cf^ et ? sat similes. Longitudo thoracis
non ultra 5 millini. — Color variat: rufus, testaceus vel cinereus. Tboracis latera pallida, in
parte cepbalica (genis) fere alba; qvae partes albae, antice limite recto, definito terminatee, areani frontis perpendicularem, 3gonam includunt.
Thoracis linea postica longitudinaliter iinpressa,
tennis, albido-pubescens. Pili qvaedam inter oculos porrecti albidi. Abdominis latera pallida s.
albida; area dorsalis colore thoracis, lateribiis
sinuata: sinubus interdum, prassertim in junioribus , nigris. Venter cinerascens, lineis obsoletis
fnscis. Pedes colore thoracis, imraaculati.
Totum corpus cum pedibiis densissime adpressopubescens. Thoracis latitudo =| longitudinis.
Maxillae lineares, apice snbtruncatae ; angulo interno sub-acuto. Labinm parum träns versale,
antice rotundatuni, niaxillis plus duplo brevius,
sed non angnstius. Palpi crassitie tibiarum; clava marinm niagna. Pedos parum inae^qvales, graciles, sat longi : ultimi thorace 5:plo longiores;
patella =1 tibias; aciilei parvi, sat multi. Abdomen in senioribns eloiigato-oblongum, thorace
angnstius, postice angustatuni.

Pulluli (long. thoracis i millim.) nigri, superne
albo-irroralO'pilosi. Pedes breves, pallidi, acu' ieis longis. Abdomen crassuQi obovatum et oculi
anterioies, margini thoracis antico propinqvi, ut
in Ljcosis et in puUulis Dolomedis; sed oculi
laterales anteriores reliqvis fere majores apparent.
Paullo seniores (long. thoracis 2 millim. similiores sunt adultis, sed pedes minus elongati, et
abdomen crassius.
Habitat in nemoribus totius Sveciae freqvens.
(Sk. — . Norrl.). Fere gregariae, et magis qvam
reliqvae Araneae sociales, in gramine celeriter
currunt. FoUiculus ovorum globosus, albus, magnus: diametro usqve ad 8 millim.; continet ova
circiter i5o, et a matre sub pectore fertur ope
mandibularum, nuUis vero filis suspensus. Inter-»
dum qvoqve mares vidi, folliculos a feminis deperditos excipientes, et eodem raodo ferentes!
Feminae in arboribus vel arbustis vel in paniculis graminum nidos campanulatos sibi construunt,
qvos, postqvam ova pepererunt, vix nisi coactae,
relinquunt. Pulluli ibi primis diebus versantur;
dein vero circa cubiculum matris propria fila
undiqve irregulariter extendunt, tandemque di'
sperguntur.
Fam. Saltigradce Latr.
Salticus Latr. Cephalo-thoracis pars thoracica minor, qvam pars cephalica, conica: usqve
a sutura verticis sensim declivis et attenuata.
Pars cephalica abrupte altior, qvam thoracica,
subcubica: lateribus perpendicularibus et veftice
*) Salticus Latr. idem ac Jttus Walck.
utruinque nomen conservandum.

Hoc raodo
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qvadrato, planis. Oculi 8: oranes marginera verticis anticuin et lateralem cingentes, aream qvadratani (nec träns versam) delineantes: anteriores
inedii raaximi, approximati; Ant, laterales minores, in angulis verticis anticis; 2 postici adhuc paulio minores, in angulis verticis posticis
dispositi; reliqvi 2 (=posteriores medii reliqvarum aranearum) rainimi, inträ planum horizontale verticis siti, sursum spectant; caeteri autem
oranes 6, in parte verticali capitis dispositi, circumspiciunt. Corpus angustura, nudum. Pedes
thorace plus duplo longiores, tenues, tarso parura tenuiore, qvara reliqvis articulis; patella
duplo breviore qvara tibia. Maramillas textoriae
rainulas, non prorainulas.
Plures species, qvarum pleraeqve exoticse,
huc referendae, similes sunt forraicis : colore rufo
nigroqve; qvae, cum ab Attis tam habitu, qvara
structura partiuin discrepant, orani jure ut genus
propriura separandas sunt, nisi ut unum genus
consideraretur tota farailia saltigradarum.
U S, forniicarius j thorace pedibusqve rufis , vertice nigro, abdomine piceo, in $ albo-maculato.
Lister tit, 34^ — ^f^» formic. De Geer VII
p. 290. Walck. fn. Par. 72/0 / 10, — Attus form. Walck. tabl. pag. 26,
Dcscr. Tliorax longitudiné 2 milliraeLrorum,
laliLudine duplo longior ct parura huniilior ; oculis posticis exacte ad luediura totius longitudinis. Mandibulac longit. \ tlioracis, et siraul surat?e, CO paruni angusliores, fcre porrectas, arcte
conniventes, recla^, superne planas, apice angu3tala3 ct truncala:; ung vis ipsa niandibulå parura
fcrevior. Palpi longit. raandibularum, siraplices,
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clava ovata, acuminata, parum pilosa. Pedes
proportione 4, i> 2, 3, setis paucis brevibus armati; antici reliqvis paullulutn crassiores, postici thorace duplo et dimidio longiores. Abdomen oblongum, thorace multo minus, in indiv.
siccatis sat durum, loevissimum, nitidum.
Color rufiis, thoracis parte cephalica superne
iiigra. Mandibulae et abdomen picea, apicem
versus nigra. Palpi nigri, parte basali et feraorali rufis. Pedes pallidius rufi, anticorura femore et metatarso, lineisqve reliqvorum nigris.
? (Secundum De Geer) similis raari, sed
difFert mandibulis brevioribus (longit. circiter \
thoracis?), teretibus, fere perpendicularibus. Abdomen thorace majus, maculis 2 albis pone medium dorsi oppositis. Femora antica non distincte nigra. Palpi etiam in femina extrorsura dilata ti.
Rarius inventus : in litore maris insulas Fogelen prope Upland (De Geer), et in pratis Gottlandiae ad Fardum (ipse). Celeriter currit salitque, plerumqve autem lätet in nido oblongo,
dense sericeo, albo, utrinqve aperto, sub hpide
qvodam constructo.
A T TUS Walck. Pars thoracica major qvam ee'phalica, antice altitudine hujus et plana, qvare
sutura verticis, vix impressa, fere in medio plani dorsalis posita est; postice abrupte declivis,
rotundata. Pars cephalica evidenter transversa,
Jateribus perpendicularibus, vertice subplana.
Oculi omnino ut in geiiere praecedente, sed, ob
formam partium thoracis, aream träns versam
formant, et postici ante medium (circiter ad |)
totius thoracis inveniuntur. Maxilla oblonga depianata, basi palpigera, apice dilatato rotundato»
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utrinqve angulato, denticulis et ungue raobili
parvo armato. Labium oblongum. Mandibulag in
plerisqve perpendiculares et sat parvas : non longiores qvam altitudo fiontis; ungue sat brevi.
Corpus pilis vel sqvamulis densis coloratis tectum.
Pedes pilosi, tborace plerumqve non duplo longiores, extrorsum attenuati: femore fere duplo
crassiore qvam tibia, hac qvam tarso; patella
in plerisqve longitudine tibiae.
Rapaces vagantur, cursu tardiore, saepe interupto; thoracera circumspicientes eievant et ad
latera flectunt. Ante reliqvas Aranaeas insignes
sunt facultate saliendi, qva etiam saepius utuntur. Hiemem degunt in cubiculo dense sericeo,
clauso, ut Cliihionce. Ova sub agstate deponuntur
inträ indusium sericeum Jaeve, depressum, in
rima qvadam sub cortice vel lapidibus, vel inter
folia arborum, ubi mäter nidum, utrinqve apertum, e serico sibi cunstruit, ova et tandem pullos custodiens.
Divisio i:ma.
Pedes postici anticiqve mediis 4 evidenter longiores ; femora tertii paris longitudine thoracis
dimidia, Proportio pediim in plerisque 4* 1.2.3,
sed in qvibusdam 2:di breviores sunt qvam tertii, et in uUis maribus antici posticos excedunt.
Tboracis structura pauUo varia.
/. A, scenicus niger abdomine albo-fasciato.
Lister tit. 3u fig, 3 1. — Aran, scen. Clerck
pl. 5. tab. i3. pag.
— . L. fn. 2017. — Fabr. S. E. n:o 57. — Rossi fn. Etr. ed 2.
n:o 973. '— Waick. fn. Par. n:o 116. —
Åttas Scen. Walck. tabl. pag. 2//. — Hahn
Moiiogr. 4' ^' —
(ilhostriata De Geer
VII p. 287. — Salticiis Sc. Latr.
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Descr. Thorax longit. 2| millim., aiigustus: longit. =i| latitudinis, parum depressus, superne
convexus, utrinqve paullulum angustatus; postice longius declivis; froiis parum prominula.
Pedes subaeqvales longitudiiiis schemate 4» i. 2. 3.;
sed pedes secundi et tertii paris exacte aeqvales.
Sexas praeterea sat dissimiles:
? superne nigra, thoracis margine toto, fronte
supra et sub oculis, maculisqve 4 dorsalibus,
qvadratim inipositis, albis; abdominis margo anticus, fasciae 2 plerumqve in medio interruptae
et anus albi. Palpi, corpus subtus et pedes fere
toti albi. Mandibulae nigrae, ovatae, paullulum antrorsura spectantes, parum (sed tamen evidenter)
longiores qvam altitudo frontis; unguis longit. |
mandibulae. Abdomen magnitudine thoracis.
adultus etiara subtus artubusqvé niger. Superne pictura alba eadem, ac in femina, licet
tenuior. Pedes immaculati. Mandibulae iongitudine thoracis, subporrectae, paullo armatae, a
hasi usque divergentes, intus bidentatae, pedibus multo crassiores; ungue subrecto, apice adunco, parum breviore, qvam ipsa mandibula. Palpi
longitudine mandibulae, nigri, clavati; articulo
tibiali superne calcarato.
Per totam Sveciam vulgaris,
praesertim ad
domicilia hominum occurrit.
52. ^» lineolatus, niger, griseo-pubescens; abdomen cinereum, lineolis nigris 3 et 3 oppositis, obliqvis.
Descr. ? et ef" junior. Magnitudine praecedentis,
f €ui etiam structura sat similis est. Thorax ta1 men paullo robustior et superne minus conve! Xus. Mandibula ut in femina praecedentis , sed
; rtfnguis multo brevior, =| mandibulae. Pedes an*
lici reliqvis evidenter crassiores.
Thorax niger
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nitidus, pilis adpressis, cinereis, sparsis ; tolo raargine dense albido-sqvamoso. Palpi albidi. Pedes
cinerei, articulis basi nigris; antici fere toti nigri. Abdomen ovatum cinereum, superne lineolarum 3 paiibus notatum: sc. lineolae 2 antice,
2 in medio et 2 postice, obliqvae, antice convergentes forma signi §.
Prope Herrevads Kloster Scaniae rarius in
pascua in ventus. Mas adultus ignotus,
3. A. niger totus nigropiceus.
j4r. mg-A-Ä Walck. fne. Par. n:o 127. —
tus niger Walck. tabl. pag. 23.

At-

Descr. & magnitudiue et structura sat affinis A.
scenico, vel adhuc debilior: Drasso Jiocturno sat
similis. Thorax latitudine duplo longior, dorso
convexus, lateribus vix perpendicularibus, utrinr
qve paullo angustatus. Mandibulas breves, ungue
parvo, ut in plerisqve speciebus hujus generis.
Pedes robusti, crassilie subasqvales, iongitudine
4. I. 2, 3: postici qvarta parte superant reliqvos,
subaeqvales, thoraoeqve duplo longiores sunt. -tColor totius corporis niger, praeter maculas pulrnonales, albidas et ventrem cinereum. Fröns pube sparsa griseo-flavescente. Pedum articulationes et apices dilutius picei.
Duos tantuni mares in Gottlandia, mense
junio 1824 in veni.
4. A. striaius depressus, superne planus, rufogriseus, striis abdominis albidis nigrisqve.
ylr, striatus Clerck pag. 119. pl. 5. tab. 14.
Descr. cP? major, Iongitudine thoracis usque ad
4 millini. Thorax depressus , altitudine duplo latior; tamen robustus, lateribus fronteqve perpendicularibus; superne planus, latitudine =|
longitudinis; antice paullo angustatus. Mandibula^

:2o5
breves. Labium liueare, apice rotundatum, raaxillis utraqve dimensione | minus. Pedes in ?
evidenter longitudine 4* i*^. 3; in o^, antici non
breviores qvam postici; in utroqve sexu antici
duplo crassiores qvam reliqvi. Abdomen sat depressura, oblongum, in femina thorace parum
majus. Mammillae non prominulse.
Color. Corpus piceura, pube densissiraa, adpressa, rubicundo-grisea, in mare obscuriore, tectum.
Thorax superne raaculis uUis obsoletis, pallidis
et fuscis nebulosus; lateribus fuscus, margine
tenui-flavescente. Fröns ante oculos in mare
griseo^, in femina luteo-villosa. Abdomen superne colore thoracis: in mare striis 3 träns versis
albidis, medio interruptis, antice nigro-marginatis. In femina strise träns versas obsoletiores sunt
et latins interruptag ab area oblonga, inter strias
2 longitudinales, tenues, albidas, extus nigras,
inclusa. Venter cinereus. Pedes colore corpoiis,
obsolete fusco- et albido-annulati. Palpi colore
pedura, in femina longius aibido-setosi; in mare
olava magna fornicata, picea.
Häbitat circa Holmiam Clerck. Prope Lund
non infreqvens, rarius autem invenitur; minus
enim die qvam noctu vagari videtur ; eum, etiam
media aestate, plerumqve in cubiculo sericeo sub
cortice arborum sedentem in veni. O va, secundum Cleck, 7 magna, libera, in textura tenui,
mense Aug. in ven ta.
5. A, rudis nigröpiceus, totus rude griseo-pubescens, abdomine posterius sub-angustato,
limbo antico maculisqve bifariis albidioribus.
Descr. Magnitudo media. Thorax longitudine
2 millimetrorum, latitudine =1 longitudinis, sat
ältus, dorso lato transversim piano, longitudina-
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liter arcuato, lateribus peipendicularibus, fronte
deflexa, prominula, margine infra oculos parum
emarginato, dense piloso. Abdomen thorace iiumqvam multo majus, depressum, basi late tiuncatura, ovatura, summa lalitudine longe ante
medium, dein sensim elliptico-angustatum. Mammillae non prominulae. Pedes in femma iongitudine 4»
^* poslici reliqvos longe superant,
thorace duplo loiigiores; patella longitudine |
tibiae ; antici reliqvis multo crassiores. In mare,
Pedes antici adhuc crassiores et multo longiores
qvam postici, longitudine thoracis 2^; de cetero
ut in femina. — Totum corpus, fusco-nigrum, tegitur pilis giiseis, crassis, adpressis, minus densis, in femina magis flavescentibus, qvam in
mare. Thorax immaculatus. Abdomen, limbo plerumqve obsoleto et posterius evanscente, magis
albido, et in dorso maculis 5 et 5 rotundatis,
in series 2 dispositis, limbo concoloribus, pictum.
Pedes pallide fusci, griseo-pilosi, articulis apice
obsolete piceis.
In Scania circa Degeberga inventa, et primum qvidem inter fiutices et rupes in valle
mire amoena Forssa-kar dicta.
6. A. pubescens niger vel cinereus, maculatus:
abdomine maculis 4 niagnis albis, qvadratim dispositis; thoracis dorso piano.
Ar, pubescens Fabr. Ent. Syst. n:o 5q. —
Walck. fne Par n:o lar. Attns pub, Walck,
Tabl. p. 33. — Halin monogr. 4* P'*
fig. 3. Forte Ar, liter a V notatus Clerck
pag. 133. pl. 5. tab. i-y.
Descr. ? adulta. Thorax longitudine 2^ millim.,
latitudine =| longitudinis, aUitudine mediocri
= 1 latitudinis, antice vix angustatus, superne
fere planus, fovca sat magna, pube tecta pone

suturam verticis. Fröns paullulum deflexa, vix
prominens. Pedes evidenter 4* i« 2. 3: postici
thorace plus qvarn duplo longiores, antici reliqvis crassiores. Abdomen depressum, suborbiculatum, noii magnum. Color superne obscure
fuscus, griseo^nebulosus, subtus cinereus. Fröns
albida. Orbita oculorum 4 anteriorum tenuis fulva. Thorax lineis 3 tenuibus, longitudinalibus,
albidis, qvarum media interrupta et antice abbreviata; duae reiiqvae per oculos laterales ductae. Thorax praeterea raargine tenui, albido, et
undulis pallidis, e linea media obliqve exeuntibus, pictus. Abdomen superne vittis 2 latis nigris: singula raaculis 2 rotundatis, träns versis
albis notata, qvarum posterior maxima, ad medium abdominis sita; vittae prasterea antice lineola, postice raacula magna, irregulari, transversis, albidis terminantur. Spatium angustum,
inter has vittas inclusnm, träns versim nigro- et
griseo-lineolatum. Abdominis latera nigro fulvoqve irrorata ; venter cinereus. Pedes grisei, fuscoannulati. Palpi albido-pilosi.
Junior cinereus, pictura albida seniorura, maculis nigris interspersis ornatns. Abdominis raaculae albae antice late nigro-cinctae.
Mas adultus (etiam ante plenam explicationem
palporum) a femina, preeter abdominis et palporum forma, difFert thorace paullo convexiore,
fovea dorsi profundiore. Color niger. Pictura ut
in femina sed tenuior, lineis maculisqve albissimis, qvae in femina tantum albida sunt. Pedes
grisei, nigro annulati.
i Var. p. 9 pallide incana,

raaculis obsoletissimis

' fuscis jet pictura solita albida ornata. Hujus marem non^um vidi.
i
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Habitat in pratis, silvaticis paludosis Scanioe et Blekingiae. Varietas pallida in arena volatili Scaniae occurrit
^. A. muscosus fuscescens, variegatiiS, thorace
alto, convexo, vertice declivi, patella pedum posticorum duplo breviore qvam tibia.
a) subgriseus, vitds abdominis 2 angusLis, approximatis, nigris, albo-maculatis.
j4t\ muscosus? Clerck pag. 116. pl. 5. tab.
12. (figura parum similis).
b) nigricans abdomine punctis 2 s. 4 a^bis.
Ar, hastatus Clerck pag. 1 1 5. pl. 5. lab. IL
~ Ar* pini De Geer VII pag. 285. pl. 17.
fig. 2 — 7 '''■*).

Descr.

*) Dignura est memoratu plerasqve Araneas, pube qvadam densa coloratas, qvag in arena volatili vitam degunt, colore arenje gaudere. Sic inter nostrates Lycosa cinerea, Lyc, Fabiilis et Philodromus fallax,
qvae tantura in arenosis occurrunt, semper sunt colore pallide cinerascente. Ex aliis qvoqve speciebus,
non proprie arenariis, ea individua, qvae in arena occurrunt, eundem colorem canescentem induerunt; cujus rei exempla erunt Theridium benignum et species nuper descripta. Inter Insecta diptera fere idem
observalur; nam, ex eo ordine, apud nos arenam
praesertim incolunt Bibio anilis et imberbis Fall.,
Phthiria pulicaria, Bombylius minimus, Tetanops
myopina, Ochlhiphila aridella et littorella, Musca
albula Fall. et plures species affines: omnes colore
albido, opaco arenae insignes.
**) Non sine haesitatione nomina, figuras et descriptiones
tam dispares, et omnia a descriplione, hoc loco data,
discedenles, ad hane Araneam refero; sed ubi tam
figurae qvam descriptiones aperte mancas sunt, ad Verisimile confiigiendum est. Eandem ob causam dubito,
an Auus tardi^radus Walck. luijus sit speciei, nec
ne; Glerkii enira Araneus muscosus semper inter ejus
synonyma enumeratur, licet figura, a Walckenaer
(Hist. Nat. 5 n:o 4) data, non sit magis similis figurae
Clerckii, qvam individua, qvae descripsi.

Descr. &^ longit. thoracis si millim. Thorax latitudine \ longitudinis, superne uiidiqve valde
convexus, in medio altus: latitudine parum humilior, antice posticeqve fere aeqve declivis, fronte
supra os valde prominente. Pedes 4» 2. 3:
postici thorace ultra duplo longiores, patella vix
longiore qvam dimidia tibia; sex anleriores subaeqvales, patella parum breviore qvam tota tibia; antici reliqvis evidenter crassiores. Abdomen
teres, obovatura, diametro =? longit., antice
truncatum, postice mammillis longius exsertis; in
femina gravida thorace multo ma jas, sed nuraqvam duplo longius. Mas adultus a femina differt thorace pauUo altiore, tibiis paullo longioribus abdomineqve multo minore qvam thorace. —
Color var. a) rufo- vel fusco-griseus. Thorax macuHs fere 8 parvis albidis, qvarum 5 evidentiores crucem longitudinalem formant: antice in
medio vertice inter oculos. Abdomen superne lineis 2 parallelis, parum distantibus, nigrofuscis:
singula maculas 4— Sminores, albidas includente.
Abdominis latera nigro-punctata; venter cinereus,
medio longitudinaliter paullo obscurior. Pedes
grisei, obsolete annulati.
Var. b. differt colore multo obscuriore, maculis
tantum mediis abdominis remanentibus; aliam
vero differentiam non inveni.
Varietatem a in domibus Scanias, eodem
modo ac Ar. scenicum errantem, saepius legi. In
Uplandia Clerck. Var. b in ramis pini sylvestris
prope Holmiam freqventer occurit. Secundum De
Geer et Clerck femina post mediam aestatem sibi construit texturam magnam, dense sericeam,
inter frondes pini, ubi ova deponit et puUulos
educat, (Conf. De Geer loc. cit.).
K. V. A, Handl, i83z.
14
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atrovirens niger, fusco-aeneo-sqvamulosus
frontis rnargine usque ad oculos emargiuato,
nudo; pedifius feniinae viridibus.
(Vix A, muscorum Walck. fne. Par n:o i3o
— vel A. cupreus Auct.?).
Descr. cf?. adulli. Thorax longit. 2 millim. altus,
latitudine fere ? longitudinis; superne planus, antice sensim convexo-depressus, fronte prominente,
limbo antico usqve ad oculos circulatim exciso,
omnino glabro, qvod huic speciei propria est nota. Pedes crassitie aeqvales; postici thorace paullo
ultra duplo longiores; patella =? tibias. Abdomen
obovatum, antice truncatum, supeine punctisordinariis 2, 4 ^* ^ inipresis, evidentioribus qvam
in reliqvis Attis. Maininillas sat promiiiulae. Corpus totum sqvamulis s. pilis brevissimis deplanatis, tacillime deciduis tectum. Pedes ieiiuiter
sparsius pilosi. Color cutis nigerrimus, sqvamularum fusco aeneus. — Femina: abdominis margo
anticus, et, in plerisqve non detrilis, stri£e 2
transversse, in medio inlerruptaE? , vel maculae 4>
dense, pallide, virescente-vel albido-sqvamulosa.
Thorax pone medium magis miniisve pallide sqamosus, sed plerumqve detritus. Pedes et praeserlim palpi laete flavo-virirles, tibiis tarsisqve intus plerumqve linea nigia uotatis. Abdomen teres thorace multo majus ul in sp. praecedente. Pedes longitudine 42. 3.
Mas adultus plerumqve delritus, nudus, nigrior,
abdomine sat parvo. ScTpe, etiam in non detritis, pictura pallida, vel lola vel ex parte, deest.
Pedes longitudine 4- '-3. 3. nigri, tibiis extus,
tarsisqve pleruniqve lolis, viridibus; patella etiam
in 6 anterioribus brevior qvam tibia. Palpi nigri,
vix pilosi. Mas Jiuilor colore femina pedibus
tameu minus viridibus.

2 II
111 aibustis nemoiuin

Scanias et Gottlandiae

per totam aestatem sal freqvens. Mense Junio s.
Julio matres in cnbiculis sat parvis e serico albo,
sub cortice emortuo arborum constructis, se includunt; ibiqve ova circiter 20 albida, libera,
rotunda deponunt, qvae indusio tenuissimo, arachnoideo ut dicunt, albido cingunt. Ova pro matre
sat magna: diametro majore qvam latitudine dimidia thoracis. Eadera asstate excluduntur. —
Obs. In silva prope Sjöbo Scaniae, mense Junio
semel inveni feminam solito majorem : long. tboracis 2~ millim. propotione pedum ut in mare
adulto, sed colore ut in reliqvis feminis, instiuctam, Haec certe non erat speciei distinctae, sed
verisimiliter, ob carentem fecundationem , solito
senior, qvare structuram qvandam maris induerat, eodem modo ac inter aves saepe fieri ostenderunt ornithologi.
Divisio 2:da.
Pedes tertii paris reliqvis longiores: femoribus
iongitudine | thoracis vel ultra; se. semper
multo longiores qvam secundi, et semper vel
anticis, vei posticis evidenter majores; sed in feminis ullis pedes postici longiores apparent, et
in maribus qvibusdam antici vix breviores sunt
qvam tertii. — Divisio sat naturalis, forte ut
typus generis Atti consideranda. Thorax altitudine varius, latitudine =| longitudinis , lateribus
verticalibus, dorso piano, vertice paullo declivi,
fronte supra os prominente: similis parallelipipedo obliqvo. Abdomen fere semper thorace minus, mammilis brevissimis, fere occultatis.
9. A, insignitus thorace altissimo; lineolis 4
ter oculos lineaqve abdominis media albidis.
cf niger, 9 fusco-nebulosa.
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Ar. liter a V insi^nitus Clerck pag. 121. pl.
5. tab. 16. — Attus 5 partitus ^Valck.
Tabl. pag. 25.
Descr. Sexus valde dissimiles. d^. adultus: Thorax
longitudine 3 millim., latitudine altior, antice
paullulum aDgustatus, fronte maxime prominente.
Pedes longitudine 3. 4*
crassitie subaeqvales. Color ni°:er. Fröns subfulva. Lineolse verticis
4 testaceae, longitudinales, antice convergentes:
2 median in formam literas V ad oculos anticos
conjunctfe. Margo thoracis latus albus. Abdomen,
superne nigrum, linea lata integra, longitudinali ,
alba; lateribus subtusqve cinereum. Pedes cinerei
latere externo nigricante; femora antice et palpi
flavo-testacea, immaculata.
9 adulta mare major. Thorax longitudine 3| millim., pauUo humilior et fronte minus prominente
qvam in mare.
Pedes 4 posteriores ceqvales, \
longiores qvam 4 anteriore?, proportione 1. 2.
— Nigrofusca , griseo-nebulosa. Verticis liueolas
pallide grisen, ut in mare construct£e. Linea albida, per oculos 2 anticos et sub reliqvos ducta,
cingit totum planuni dorsale thoracis, postice autem grisea evadit. Abdomen superne fuscum, linea media albida in maculas circiter 6 interrupta; lateribus maculato-nebulosum , subtus cinereum. Pedes s^risei nicrro-annulati.
In juniperetis et locis raoutosis freqvens
(Sm. Bl. Gotti. Upl.). Robustus, longissime saliens.
10. A. Lapponicus ater: thorace altissimo; abdominis liuea longitudinali albida; pedibus
anticis nigris, reliqvis obsoiete griseo-annulatis.
Unicutn marem vidi, in ripa arenosa ad Juckasjärvi Lapponia3, d. 3 Julii 1821 a Prof. Zetter-

!
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stedt ill ventum. Sat similis praecedenti, sed paullo
major et robustior. Thorax latitudine evidenter
altior, frönte minus porrecta, Pedes longitudine
3. I. 4'
femore antico et postico aeqvalibus,
longitudine thoracis; tibia antica solito longior:
simul cum patella femur excedit. — Color nigerrimus (an detritus?); lineolae frontis nullae;
raargo thoracis pilis paucis albis. Abdomen subtus et linea longitudinali cinereum. Palpi et pedes antici nigri; reliqvi 6 pilis cinereis variegati,
annulis tenuibus et femorum basi sub-diaphanogriseis. — ? ignota.
II. Jl. falcatus niger fulvusqve : thorace latiore,
vitta laterali, obliqva abdominisqve margine
pallidis; pedibus subaeqvalibus.
Ar, falcatus Clerck pag. i25. pl. 5. tab. 19.
(cf^ mediae aetatis; bona fig.) — Ar, JLammatus ibd. pag. 124. tab, 18. (? figura non
optima).
Descr. et $ adulti longitudine 3 millim. Struetura partium similes. Thorax longitudine i| latitudinis: ideo paullo brevior, seu latior, qvam
in sp, affinibus; latitudine evidenter humilior;
fröns parum prominens. Pedes proportione 3. 4*
I. 2: secundi longitudine | tertiorum; antici
reliqvis crassiores, in mare longitudine posticorum, in femina breviores. PiiUuli qvoad formam
similes adultis.
Color secundum sexus et setates variat. Corpus
nigrum, pube densissima pictus. Fröns ante oculos pallida, continuata in vittas 2 latas pallidas,
juxta oculos planum thoracis dorsale cingentes,
postice convergentes, nou vero conjunctas; singula enim arcuatim in lineolam posterius decurrit. Thoracis latera et declivitas postica nigra;
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subnuda. Pars orbilse oculoruni anlicorum pube
fulva ornata. Abdomen margine pallidiim, siibtus
cinereuQi, piinctis 2 albis supra anum. Pedes
griseo-pubescentes, albido nigroqve annulati, femoiibus nigris basi diaphano-griseis.
Pullulus (anle qvam dift'. sexus e palpis apparet: long. tboracis 1 — 2 millim.), niger, griseo
pubescens, fronte supra et infra oculos, vittaqve
tboracis albidis. Abdomen margine albidum, superne griseum fasciis 3 transversis, nigris. Interstitium inter fasciam mediam et posticam notatur linea transversa alba, cujus vestigium etiam
in senioribus remanet. Femora ad medium et
palpi toti pallidi.
In Senioribus fasci« abdominis obliterantur, remanentibus tantum maculis parvis, interdum obsoletis, lateralibus, qvas in adultis in vittas longitudinales confluunt. Vittn tboracis et rpargo abdominis in & magis magisqve alba, in ? obscura
fiunt.
Mas adultus pallide fulvo-griseus , tboracis vitta
antice concolore, poslice candida. \ertex antice
indeterminate albidus. Abdomen parvum, undiqve albo-marginatam , superne vittis 2 latis integerrimis nigris, tenue fulvo-cinctis. Yenter cinereus, lateribus niger. Femora fere ad medium
albida. Palporum clava magna testacea, bulbo nigro barn a to.
Feniina adulta pube corporis facillime decidua,
fusco-fulva. Vitta tlioraois obsoleta , reliqv o corpore vi\ palli(1ior. Abdomini.s margo fere colore
reliqvi corporis, vitta: doi salcs vel 4integrae!, nigrcT, interdum antice conjuncta^; vel in maculas
3 parvas, obliqvas, interdum obsoletissimas in-
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terruptag. Femora tanLum imo basi pailida. Palpi
nigri annulis albidis.
Freqventer occurrit in nemoribus Scaniae,
Blekingias et Gottlandiae. In Uplandia secundum
Clerck. Per totam aestatem et pulluli et adulti
inveniuntur. Ova nondum vidi.
12. J, terebratus dense cinereo-pubescens, abdomine superne vittis 2 nigris, valde flexuosis (junior).
Ar, terebratus Clerck pl. 5. tab. i5. p. 120.
Descr. Junior: longitudine thoracis 2 millim. in
gramine prope Holmiam mense Septembris freqventer inventus. — Structura partium similis
praecedenti. Thorax cinereo-pubescens, in medio
dorsi obscurior, obsolete pallido nigroqve variegatus, vilta obliqva pallidius cinerea, qvalis in
A. falcato, ornatus. Abdomen cinereum, vittis 2
ordinariis nigris, utrinqve alternatim sinuatis,
ideoqve flexuosis: sinu maximo, acuto, paullo ante medium lateris externi, et altero parum minori, basi abdominis propiori. Area dorsalis inter vittas, paullo rubicunda, eis latior et secundum earum formam utrinqve dentata: ante medium, inter sinus vittarum maximos, angustata,
dentibus ante hunc locum 3 antrorsum, et pone
eundem 4 s. 5 retrorsum directis. Pedes regulariter nigro et cinereo annulati. — Seniores non vidi.
1 3. A, crucifer niger griseo-pubescens, fronte
ante oculos lineaqve abdominis postice cruciata albis.
Descr. et ? similes. Longitudo thoracis 2i millim, — Thorax angustior: latitudine =| longitudiriis; antice vix angustatus, fronte parum prominente. Pedes longitudine 3. 4- i- 2; tertii re-

liqvos magis excedunl qvam in sp. prioribus: femore longitudine fere tboracis; antici multo crassiores qvam ceteri. — Color, Corpus nigrum,
pube grisea tectum. Tota regio ante oculos niveopilosa» Orbita oculorum non distincte colorata.
Abdomen subtus cinereum, lateribus griseo vel
testaceo nebulosum, superne nigrum, linea longitudinali tenui, et postice alia transversa, crucem
formantibus, albidis vei testaceis. Pedes nigri, basi
femorum et tibiarum testacea. Palpi testacei, clava in mare adulto infuscala.

,
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In nemoribus Scaniae et Blekingise rarius inventus.
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rufifrons & niger orbita oculorum anticorum ful va, margine frontis nivea.

Descr. cf adultus. Statura omnino et magnitudine
prascedentis ; differt tantum tibiis anticis elongatis, qvare pedes antici longiores sunt qvam postici: proportione 3, i, 4^ 2. Totus ater, sparsius griseo pubescens. Vestigium adest lineae ab- 1
dominis albidae.
Margo frontis ad os dense et ;
nitide albo-sqamosus, reliquus autem margo tbo- i \
racis sparsius albo pubescens. Oculi 2 antici pilis!
densis, adpressis, rubro-aureis pulcberrime cin-i
cti. Pedes nigri, tibiis anticis basi piceis. Palpi j :
nigri, annulis 2 albo-piloris.
Abdomen subtusi i?
qvoqve nigricans.
Ad Carlsbamn semel inventus. Femina ignota.'
Fam. Laterigradce Latr.
Thomisus Walck. Tolum corpus nudiusculura,
IVioraJc subhemisphaijricus parum depressus, poHi
stice pro receptione abdominis impressum. Parsj
ccphalica parum prominula: fronte perpendicuJi
lari, latitudine circiter dimidia tboracis, lateri-j

bus, pro receptione oculorum lateralium, in spinas vel tuberculos producta. Oculi 8 in series 2
transversales, approximatas, paullo arcuatas: serie
posteriore loiigiore, supra angulum frontis, anteriore infra eundem sita; laterales omnes tuberculis
impositi. Mandibulce parvag: altitudine frontis parum longiores, conicae, arcte conni ventes, perpendiculares, ungue parvo. Maxillce oblongae,
apice rotundatae, ad basin palpigerse, convergentes. Labium ovatum, longit. \ maxillaruni. Pedes
4 anteriores fere aeqvales, tam longitudine qvam
diametro tertia, vel adbuc majore, parte superant
4 posteriores, qvi inter se parum difFerunt: proportione 2. i. 4» 3; secundi longit. thoracis 3:pla
— 5:pla. Patella in feminis paullo major, in maribus adultis paullo minor qvam dimidia tibia.
Pedes setispaucis; tibia, et metatarsus intus aculeis magnis, in duas series, per paria circiter 5
dispositis, armati. Ungues nudi pectinati. Abdomen obovatum, antice valde prominens et truncatum; mammillae infraapicales parvae.
Habitant in gramine et floribus, vel inter folia arborum, insectis insidiantes. Pedibus expansis plerumqve ad latera tärde currunt, subsimiles
cancris. O va in indusio depresso, inter folia vel
in flore qvodam, ubi mäter constanter vigilias
agit, aflfiguntur.
I. Th, cristatus fuscus vel rufescens, abdominis
pläga utrinqve dentata pallida. Oculi laterales anteriores reliqvis majores.
Ar, cristatus Clerck pag. i36. pl. 6. tab. 6.
<— Walck. fne. Par. n:o 194. — TJiom.
crist. Walck. Tabl. pag. 32. — Latr. Gen.
Crust. I . pag. III. — Ar, viatica Linn.
fn. 2024. — Fabr. Ent. Syst. n:o 20. — ^
Rossi. fn. Etr. 960. — Ar, notata? Linn,
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in. 2008. — (Au qvoqve huic
atomaria
Panz. fn. "j^, 19. — Ar, fucata Walck. fne.
Par 95. — Th, Clerckii Sav. Egypt. Ar.
pl. 6. fig. 1 3?).
Descr. ?. Longit. thoracis 4 rnillim. Fröns latitudine | medii thoracis, inter oculos rotundata,
nec transversim elevata. Oculi laterales tuberculis subdiscretis impositi: anteriores majores; reliqvi 6 aeqvales, parvi. Mandibulae latitudine baseos vix longiores. Pedes 4 anteriores thorace fere
3:plo longiores; postici longit. | anticorum. Abdomen thorace majus, depressum, suborbiculatum, lateribus et postice concentrice striatura. —
Color sat varius: saturate rufus, vel nigrofuscus,
vel cinerascens; in exsiccatis semper fere rufescens. Thorax vitta dorsali latissima palHda: antice gemina, postice lineolam antrorsum spectantem utrinqve emittit. Abdonien superne pläga
magna pallida, transversim striata, utrinqve acutissime 3:dentata; subtus cinerascens vel rufescens.
Pedes colore picturae dorsalis, in majoribus individuis lineis longitudinalibus fuscioribiis notati,
in niinoribus fusco-annulati.
adidtus long. thoracis parum ultra 3 millim.
Thorax paullo convexior et mandibulas angustiores
qvam in femina. Pedes longiores: antici long. 31
thoracis. Palpi thorace breviores: articulo tibiali
subtus liamo brevi , latoarmato, clava suborbiculata. Abdomcn fere c\acte rhombicum, angulo
antico truncato, thorace vix angustius. — Color
adhuc magis qvam in fomina variat; obscurior,
piceus, fcmoribus 4 anleriorilnis totis nigris. Thorax vel diluLc rufus, vol piceus, pictura ut in
femina, licot minus evidcnli. Abdomen superne
fere nigrum, [)ictura cadcm ac in femina, magis

minusve evidente, vel tantum ad partem remanente: interdum solae dentes laterales picturae,
ut totidein lineoloe Iransversae, pallidae, restant.
— Mas junior dum parvus si milis est feminae,
dein vero cito similior evadit adulto.
Pidlulus nuper ab ovo exclusus qvoqve pictura
feminae adultae, licet pallidiore, ornatus.
Habitat in campis et agris, per totam Sveciam freqvens. O va circiter 25 alba libera; inter
folia coUigata, vel in flore Chrysanthemi, vel in
rima corticis, inträ indusium tenue, depressum,
filis paucis, affixum. Mäter mense Julii ova deponit, et dein plerumqve super folliculo, qvasi
incubans, sedet. Etiam feminas sat parvas (long.
thoracis 2^ millim. pedibusqve adhuc fusco-annulatis) ova custodientes in veni, qvod eqvidem
mirum videbitur. Non vero credo bas esse specie
distinctas, simillimce enim individuis aliis hujus
speciei; nec dubito plerasqve feminas aranearum,
ut multorum aliorum animalium, jam sub statu
semiadulto ad concipiendum esse idoneas, (qva
de re conf. descr. Lycosae n:o 2, 3, et 5 antea).
2. Tlu citreus flavo-albidus vel pallide virescens:
oculis aeqvalibus, prominentiae transversali
frontis impositis.
Ar, citrea De Geer VII pag. 298. <— Rossi
fn. Etr. 96 r. — Walck. fne. Par. 92. —
Thom, citreus Walck. Tabl. Pag, 3i. «—
Latr. gen. Crust. I. pag. 1 1 i. — Ar, vatius
Clerck pag. 126. pl. 6. tab. 5 (var. pallida).
— Ar, calfcina L. fn. Sv. 1996. — Walck.
fne. Par. 93. et Tabl. pag. 32.
Mas junior ^Ar, dauci Walck. fne Par. 96.
— Habn monogr. 2. pl. 3. fig. 3. — Ar,
annulata Panz. fn. 86. 22. (pedibus false
delineatis).
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Desc. 9. Long. tlioracis in adulta 3 millim. Fions
vix latior qvam dimidia pars thoracis medii;
pro insertione oculorum transversim elevata, postice per impressionem transversalem distiiicta.
Oculi omnes asqvales. Mandibulae longitudine fere
duplo angustiores. Pedes 4 anteriores reliqvis fere duplo longiores: longit. thoracis 3i vel ultra,
Abdomeii crassum, globoso-obovatum, obsoletius
conceiitrice striatum. — • Color flavo- vel virescentialbidus; interdum unicolor, absqve maculis
caljcina auct.). Thoracis latera plerumqve virescentia aut subfusca. Abdomen interdum vitta
laterali flexuosa rubra, et rarius qvoqve postice
V rubro notatum.
adiiltus feminae valde dissimilis. Long. thoracis non ultra il millira. Thorax convexior,
fronte et oculis ut in femina. Abdomen oblongum, depressum, thorace anguslius sed non brevius. Pedes 4 anteriores reliqvis exacte duplo
longiores: longit. thoracis fere 5:pla; aculei majores plane desunt, Palpi vix calcarati, clava ovata.
Color pallide viridis vel flavus. Feraora 4
teriora tota, patella, tibiae et metatarsi apice late
nigro-picea. Pedes 4 minores toti colore corporis.
Abdominis lineae 2 submaculares, parallela^, in
dorso approximatse, antice abbreviatas, linea lateralis et medium ventris nigro-picea. Thorax nigro-piceus regione inter oculos lutea vel flava, et
dorso medio flavo vel viridi.
cf junior (Ar. daiici aucl.) structura et colore similior femina?, vel plerumqve magis viridis. Pictura abdominis, tibiarum et tarsorum ut in adulto, vel in puUulis salurate viridis. Abdomen propius inspectum reliculatum apparet, e punctis
majusculis albidis in fundo virescenti; striae concentricaj vix observantur.
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Habitat in nemoribus, inter frutices frondosos vulgaris. (Sk. Bl. Sm. Upl. Norrl.). Feminae
rubro-pictae apud nos minus freqventer occurrunt,
et mares adulti ut inter plerasqve Aianeas raro
obvii. Ova circiter 5o, albida, in folio complicato arbusti cujusdam latent.
3. 2%. dorsatus viridis, abdomine
rufo, flavomarginato.
Ar> dorsata Panz. fn. 71. 21.. — Fabr. S.
E. n:o 22. — Jr.Jloricola Walck fne. Par.
n:o 90. •— Thom. flor. Walck. tabl. pag. 33.
Descr. ? long. thoracis 2 millim. Thorax
tus, postice emarginatus, antice angustatus,
catus. Frontis latitudo paullo minor qvam
diuni thoracis medii; elevatio transversalis

cordatrundiminulla.

Oculi anteriores laterales reliqvis multo majores,
ut in Th. cristato. Mandibulae et pedes ut in Th.
citreo. Abdomen angustius obovatum, minus qvam
in praecedentibus; in vivis non concentrice striatum.
Color, Thorax, os et pedes toti lastissime virides,
immaculati. Abdomen superne rufum vel testaceum, margine toto flavo vel albido; venter testaceus, lateribus fuscis.
cf senior^ palpis tamen nondum explicatis; longit. thoracis li millim. Sat similis feminag,
sed pedes thorace fere 5:plo longiores, patella
paullo breviore. Aculei ordinarii adsunt. — - Color
ut in femina, sed difFert pedibus 4 majoribus
articulis omnibus apice rufis, et femoribus antice
crebre piceo-punctatis. Thorax summo margine lineolisqve 2 anticis piceis. Fröns rufescens.
Abdomen saturatius coloratum.
Marem

plene adultum

non vidi.
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PuUldus (lon^. thoracis r millim.) viridis, abdo
mine flavo: superne circuio rubro, postice aperto.
Habitat inter frondes arborum et fruticum,
praesertim abietis. In Uplandia freqventior, in
Scaniöe fagetis rarior. (etiam iii Smolaadia et Ostrogothia captus.

Philodromus ^^alck. TotuQi corpus cum artubus densissime adpresso-pubescens. Thorax depressior, orbiculato-cordntus : postice profunde
emai ginatus. Fröns declivis, latiludine minore
qvara dimidio thoracis, «qve convexa: caret tuberculis pro receptione oculorum lateralium. Oculi
ut in Thomiso. Pedes crassitie sqvales; secundi
paris leliqvis (circiter \) lougiores; aculei pedum
sparsi. Tarsi subtus scopula instructi (sc. pilis brevibus, qvasi detonsis, tecti). Ungues pectinati, pulvillis s. fasciculis 2 brevissime pilosis suboccultati.
Patella in plerisqve paullo brevior qvam dimidia
tibia. Partes oris ut in Thomiso, sed mandibulae
magis cylindric«, pilosa^, et maxillae minus, vel
non convergentes. Abdomen antice truncatum,
minus protuinens; mammillas fere apicales.
Vitae ratio generis Thomisi; omues vero agiles sunt et celeriter currunt.
Sectio I.
Thorax valde depressus, undiqve sensim declivis;
parte cephalica per[)arnm prominente, antice angustata, rotundata, latitudine frontis vix ultra \
raedii thoracis. Pedes tenues, extrorsum paruna
attenuati, longi: secundi longit. ultra 4ipla thoracis.

a) Thorax evidenter transversus;

I "Abdomen bieviter oblongum, vel obovatum.
I. Ph. aureolus abdomine superne inetallice aureo-splendente.
Ar, aureolus Clerck pag. i33. pl. 6. tab. 9.
— Walck fne Par. 11:0 84. — 7%. aur.
Walck tabl. pag. 35. — Araneus parvus
Lister, tit. 3o. fig. 3o. — Ar, inaurata
Oliv. Ene. Meth.
Descr. $ longit. thoracis 2 millim. Thoracis pars
cephalica, ut in omnibus speciebus hujus sectionis, parva; qvare thorax ante pedes anticos vix
magis qvam sexta parte prominet. Oculi aeqvales;
4 posteriores in linea parum arcuata dispositi;
laterales a mediis paullo minore spatio qvam medii a se invicem distant. Pedes 2:di vix loneit.
thoracis 5:pla; reliqvi subasqvales: ratione 2, r,
3, 4* Scopulae sat imperfectae, tantum in articulo
pedis ultimo. Abdomen obovatum, pube brevi,
seqvali, depressa tectum.
Color: thorax dorso pallide testaceo, lateribus
rufescenti-fuscis; linea per oculos anteriores fusca; fröns ante oculos albido-pilosa. Abdomen
superne pube pallide flavo-aurea,
metallice nitente tectum: plagam transversim undatam, lateribus acutissime dentatam, formante; antice macula indeterminata albida, per lineolam longituI dinalem fuscam di visa. Latera abdominis fusca,
vel ful va, interdum aurea; venter cinereus. Pedes
toti testacei, immaculati.
I cf adultus long. thoracis paullo ultra 2 mili lim. Obscurius fuscus, abdomine parvo, superne
j sqvamulis vel pube fusco-aenea, viridi et purpureo-splendente, tecto. Venter cinerascens. Thorax

fuscus, dorso dilutiore; in qvibusdam totus viridiaeneo-, in aliis absqve splendore griseo-pubescens.
Pedes fusco-testacei , tenuiores et longiores qvam
in $: 2:di longitudine fere 6:pla thoracis. Palpi
longit. femoris antici, crassitie tibiae, clava oblonga, art. tibiali in latere externo apicis calcare
minuto, recto subulato, et sub apice dente latiore,
truncato,
Habitat in nemoribus et hortis non infreqvens. (Sk. BL UpL). Ova numerosa, flava, Jibera, inträ folliculum depressum album; mense julio ad latera truncorum vel parietura, in tela
deiisa, alba rotundata, subsimili frustulo lintei
adglutinato, inveniuntur. Mäter assidue prope eam
sedit, et ne cibo qvidem post partum frui videtur: tali enim feminae, qvae ova ad fenestram
peperit, insecta varii genens offerre conatussum;
qvae autem vitavit, et noctu qvoqve intacta reliqvit.
2. Ph. fusco-mar ginatus abdomine griseo, margine nigro vel fusco.
jir, fuscomarginata De Geer Yll pag. 3oi.
pl. 1 8. fig. 23.
Descr. ? Structura Ph. aureoli, qvo pauUo major
est: long. thoracis 2^ millim. Pedes tamen pauUo
breviores: 2:di longit. vix ultra /^iplix thoracis,
et oculi anteriores medii reliqvis distincte minores. Thorax: dorso griseo, fronte ante oculos albido-pilosa, lateribus et linea per oculos anteriores fuscis. Abdomen in adultis antice non angustatum; linea latcrali nigra, postice latiore, undiqve cinctum. Area dorsalis ab hac linea inclusa, nitide grisea, scu murina, lateribus et postice anguste albida. Yenter cinereus. Pedes toti

grisei.
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grisei. Totutn corpus laeve: pube brevi, densa,
adpressissima vestitum. Mas adultus pedibus longioribus dilFert, ut in affinibus. Color ut in femina, sed clarior, magis distinctus.
Juniores differunt linea ambiente abdominis obsoleta, latiore, fusca vel rufescente, intus sinuata. Lineolae 2 longitudinales nigiee supra anum
observantur. Ab individuis junioribus sp. piaeccdentis perparum differunt.
Habitat in arboribus, vel in gramine. Inter
frondes pini, Aphides et Psocos devorans, prope
Stockholm mense Septembris copiose lectus. Ad
Kengis Bothn. borealis a Prof. Zetterstedt d. 6 Junii
1821 captus. Etiam in Smolandia; et in Scania
prope Stenshufvud juniores mense Aug. inveni.
V ariatio (?) ? obsurius cinerea, corpore pilis longioribus sub-hirsuto, in Scania prope Widtsköfle inventa. An propriae speciei?
3. Ph, tigrinus cinereus, albo nigroqve varius.
Abdomen lineolis obliqvis lateralibus nigris,
albo-marginatis, satisqve erectis, ornatum.
jir, levipes? L. fn. 2026. <— Ar, margaritatus Cierck pag. i3o. pl. 6. tab. 3. (fig.
non si milis). — Ar, tigrina De Geer VII
pag. 3o2. pl. 18. fig. 25. — Walck fne Par.
n:o 86. — Ar, jejuna Panz. fn. 80. 21.
Thom, tigr, Walck. tabl. pag. 32. — Latr,
gen. Crust. I. p. 114. — Thom, Levipes
Hahn. monogr. 4» 3. fig. 2.
Descr. Magnitudo praecedentis. Structura omni110 Ph. aureoli, pr^eter oculos anteriores medios,
reliqvis multo minores.
(magnitudine perfectus, sed palpis nondum satis explicatis) totus albido-cinereo-pubescens, thoK. V. Å, Handl, r83£,
^5
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racis lateribus paullo fusco-nebulosis. Abdoraen
latius rhombeo-obovatum, utrinqve lineolis 4
obliqvis, lateralibus nigiis: margine postico albo,
erecte setoso; qvarum antica lalior, in basi abdominis cum opposita conjuncta; posteriores lenues, strias transversas, undatas, fere iiitegras
forrnant. Nulla macula abdominis media. Ventercinereus. Pedes cinerei, annulis augustis, irregularibus et punctis numerosis nigi icantibus picti; aculei femorum breves, apice albi. Mandibulae albido-setosae, fascia media albida.
? simib*s descripto maii, pictura tamen minus
eleganti. Thorax non fusco-nebulosus. Abdomen
simpliciter obovatum, interdum macula fulva, ad
latera pone striam obliqvam anticam, ornatam.
Mas omnino adultus mihi ignotus.
Habitat inter frondes pini aliorumque arborum, ubi insectis parvis potitur. Ova, secundum
Clerck loo lutea, albo-picta, inträ indusium libera, mense Julio ad latera truncorum per texturam albam affixa. Pulluli in fine ejusdem mensis exclusi.
4. Ph, fallax cinereus, albo-fuscoqve-varius;
abdomine lasvi, vitta laterali albo-guttata,
maculaqve antica oblonga, dentata, nigricantibus.
Forte Tlionu dispar? Walck.
(non descriptus).

tabl. p. 3^.

Descr. ? long. thoracis fere 2 millim. — Structura partium ut in pra?cedentibus; differt tamen
pedibus tertii paris paullulum brevioribus qvam
posticis, ratione 2. i. 4- 3, et tarsis scopula perfectiore instructis. Abdomen sat crassum. Color
albido-vel fuscescenti-cinereus. Thorax paullo nebulosus, lateribus obscurior, linea marginali duplici, pallida. xibdomen punctis pluribus albidis;

antice macula oblonga, utrinqvé bidentata (substellata), nigra, vel fusca albido cincta, et ad latera vitta abbreviata nigra, guttiilis 2 s. 3 albissimis iiotata, ornatum. Pedes maculis sparsis nigricantiaus. Omnis pictura interdum obsoletissima.
ef" uiibi ignotus.
In arena volatili Scaniae mediae et ad litora
niaris inter Ystad et Cimbrisbamn, inventus.
Pedibus extensis sedent, captivitatem, singulari
velocitate evitantes; celeriter, omni directione,
etiam in clivis arenae verticalibus, currunt.
p) Thorax

non transversus;

abdomeii lineari-elongatum, posterias angustatum.
5. Ph. trilineatiis testaceus, tboracis abdominisqve lineis 3 fuscis: media latiore.
Ar, trilineata Muller Zool. Dan. prodr. p.
192 n:o 23o6. — At\ oblonga Walck Fne.
Par n:o 79. — Thom. obl. W. tabl. pag. 38.
•— Latr. gen. Crust. 1. p. 112. — Walck.
Hist. nat. 4^ pb 5. (tig. pessiina).
Descr. ? longit. tboracis fere 3 millim. Structura
sat similis reliqvis Philodromis; differt autem
thorace angustiore breviter oblongo. Oculi in series 2 magis arcuatas dispositi: anteriores approximati, posteriores laterales retrorsum longius remoti; 4 laterales reliqvis paullo majores, antici
medii minimi. Abdomen thorace multo angustius,
et fere duplo longius, teres, utrinqvé truncatus,
mammillis brevissimis. Pedes proportione 2. 4*
I. 3: secundi thorace 5:plo longiores; postici parum minores, evidenter superant anticos, tertii
reliqvis multo minores. Aculei et Scopulae ut in
Ph. aureolo. — . Color, Gorpus griseo-testaceum,
lineis 3 longitudinalibus , parallelis fuscis: media

228
lala, in thorace antice gemina; laterales tenues,
in thorace per oculos laterales posticos ductae,
in abdomine longius pone medium puncto nigriore notatae. Latera ipsa thoracis et abdominis
qvoqve fusca. Pedes testacei, extus lineis obsoletis fuscescentibus.
Ad Eke Gottlandiae, initio Jnnii in graraine
inventa. E Norvegia meridionali a Cand. E. Rosenschöld ablata. Mas mihi ignotus.
6. Ph, limhatus niger, pedibus testaceis, thorace
tenuissime argenteo-marginato.
Descr. adultus longit. thoracis 2^ miUim.
rax, ocuii et abdomen ut in praecedenti.
longitudine 2, i, 4> 3: secundi thorace
longiores; antici ob tibias elongatas superant
cos; tertii longit. | secundi paris.

ThoPedes
6:plo
posti-

Color superne aterrimus, thoracis margine tenui, nitido-albo. Abdomen subtus cinereum, lateribus album. Pedes toti testacei. Palpi testacei,
non calcarati, clava nigra.
cT' junior thorace et abdominis antica parte nigro-piceis. Pedes 4 posteriores longitudine aeqvales. Abdomen thorace vix longius. De cetero similis adulto.
? ignota.
In Scania ad Stenshufvud et in Blekingia
prope Carlshamn, tanlum duo individua descripti
ta inter gramina legi. Ob colorera, etiam in ju^
niore nimis disccdentem, hic non potest esse mas
pr£Ecedentis specici.
Scctio 2.

T

Thorax altior, superne icrc planus, undiqve abrupte declivis, parte cephalica longius ante pedes
prominente; Irons latitudine fere dimidii thoracis; pedes crassi, extrorsum attenuati, breviores.

'-f, Ph. formicinus griseo-testaceus, macula abdominis lanceolata nigra.
Jr» formicinus Clerck pag. i34. pl. 6. tab.
2. Ar. A-Aow^o/cöf Walck fne. Par. ii:o 81.'—.
Thom. rhomb. Walck tabl. pag. 38. — Savigny Egypt. Ar. pl. 6. fig. 5.
Descr. ? long. thoracis 4 i millim. thorax fere
ovatiis, noii traiisversus : pars ante pedes prominens, vix minor qvam ia Araneis Citigradis et
cet., sc. iongitudine 1 totius thoracis. Oculi fere
ut in Ph. 3 — lineatOj, laterales tamen minus remoti. Pedes Iongitudine 2. 4- i» 3; parum inaaqvales, 2:di longit. thoracis 3:pla; omnes multo
crassiores, et apicem versus magis attenuati qvam
in praecedentibus; aculeis sparsis validis, scopulisqve sat completis instructi. Abdomen angustius
ellipticum.
Color griseo-testaceus; frontis margo alba; thoracis vitta lateralis fusca, dorsum versus nigra et
distincte limitata. Pili qvidam albi in fronte penicillum porrectum formant. Pedes et palpi colore corporis, lineolis obsoletis, subfuscis notati.
Abdomen superne macula nigra, ab angulo antico
paullo ultra medium extensa, lanceolata vel utrinqve unidentata; postice series 2 e punctis tribus
nigris observantur. Plerumqve etiam circa raaculam nigram adest pictura qvaedam rufescens, dentata, ut in Ph. aureola.

cf junior similis feminae; adultus mihi igixotus.
j T" Minus freqventer in campis vel silvis occur!rit. (Sk. Bl. Gottl. Boh; Upl. sec. Clerck). H^c
aranea plerumqve directe procedit, sed tamen
qvoque potest, more praecedentium, ad latera
currere. Toto habitu et structura partium media
est inter Philodromos et Dolomedes; thorace bis,.

pre et direcLione pedum illis propior. Ova, sec.
Clerck, circiter loo, flava rotunda, inträ indusium tenax.

Fam. Or bit el (V Latr.
Epeira Walck. Thorax ovatus, parte cephalica
abrupte angustiore, latitudine circiter | partis
thoracicse, et in feminis longitudine circiter ^ totius thoracis ante partem thoracicam prominente;
lateribus perpendicularibus, fronte bumillima. ImpressioFies ordinariae latse, in foveam magnam,
profundam, posticam coéuntes. Oculi medii qvadratina dispositi: antici ad marginem oris siti;
laterales tuberculo communi in utroqve angulo
thoracis impositi, contigui. Mandibulce perpendiculares, crassitie femoris, longitudine circiter |
thoracis, subcylindrici, apice paullo angustato divergentes; unguis, longit. dimidiae mandibulae, inter series duas breviter 3-spinosas receptus. Maxillce rotundatae , fornicatae, horizontales, non
convergentes. Labium magis minusve seniicirculare. Pedes robusti, crassitie subasqvales, apicem
versus angustati; longitudine valde dissimiles, proportione i. 2. 4' 3: antici thorace triplo — 4*?^^
longiores, tertii =\ anlicorum, vel breviores,
(tamen in feminis teniur posticum reliqvis femoribus longius). Patella longit. dimidiae tibias vel
paullo ultra. Tarsi diameter \ femorum. Omnes
articuli pedum pilis brevibus adpiessis parce tecti et aculeis multis brevibus armati. Abdomen
crasse ovalum, antice latius, magis minusve depressum et ita amplialo-productum ut petiolus
sub medio abdomine insertum videatur. Mam^
milhv. a^qvales, breviter conicae, convergentes ,
non prominula?, biarticulatas : art. 3:0 minuto.
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nudo. Thorax pilis brevibus, antrorsuQi adpressis, non densis, plerumqve crassis, albidis tectus;
abdomen pube tenui sparsum.
Pictura normalis corporis: Os thoraci concolor.
Thorax Jineis 3 obsoletis nigris. Pedes pallidi
annulis latis: i in medio et i ante apicem femorum, apice patellae, annulo medio et ipso
apice tibias et metalarsi nigricantibus, nec plures
adsLuit; has vero interdum desunt vel confluunt.
In abdomine

'•') area dorsalis antice lata, poste-

' *) Observandum est, species nonnullas abdomine fere
unicolore, nec picto, gaudere: e:gr. Epeira cucurbitina; sed ubi pictura qvaedam adest, ad normam propositam magis minusve conformata est. Normalis igitur certe dicenda est, licet interdum incompleta vel
non expressa sit. — Picturam abdominis hoc loco
fusius descripsi, nt possem singulas species eo certius
breviusqve describere, qvod difficile esset, nisi terminologiam qvandam stabilitam haberem; sed non minoris momenti est cognitio hujus picturae, ad formara
Aranearum normalem iliustrandam. Anguli enim et
Jineae transverae areae dorsalis simul cum maculis obliqvis et angulis vittae lateralis evidenter denotant structuram abdominis, non minus qvam in reliqvis animalibus, sic dictis articulatis, segmentatam. Ostendunt
abdomen Araneaium segmentis 8 esse composilumj
sc. segmento i basali, 6 pro angulis areae dorsalis et I anali, cui etiam mammillae textoriae affiguntur. Qvod eo melius probatur cum in abdomine, depletione qvadam corrugato, e. gr. post partum ovorum, plicae cutis exacte secuodum iimites picturae
formentur. Talis plicatura cutis in Phalangiis longe
melius observatur, et in generibus Gonolepte Kirb.
Phryno et Scorpio in vera segnienta gradatim abit.
Puncta impressa, pro insertione musculorum, qvae in
abdomine Aranearum observantur, qvoqve rem affirmant; semper enim sita sunt inter angulos 2 et 2
oppositos areae dorsalis: i. e. in medio dorso cujusque
segmenti, seu in eodem loco, ubi in Insectis reperiuntur. jPictura descripta tantum in Epéiris inter
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rius usqve ad anum sensim attenuata, lateribus
aDgulata, margine tenui nigro lineaqve tenui flexuosa, albida limitatis; anguli laterales 6 utrinqve,
plerumqve lineis transversis conjuncti. Linea longitudinalis media roagis minusve alba, saspe lineolis vel maculis, inter angulos oppositos areae
dorsalis extensis crnciata. Latera dorsi constituunt
vittas 2 latas pallidas, aream dorsalera includentes, plerumqve maculis obliqvis nigro vel fusco
nebulosisj una pro qvoqve angulo areae dorsali,
notatas; iii ipsa latera abdominis pro maculis
obliqvis angulatJE et nigredine laterali limitata?
sunt. Venter medius niger, lunulis vel lineolis 2
arcuatis, flavis longitudinalibus inclusus; latera
ejus nigro-nebulosa.
Mares aduiti a fem-inis forma magis qvam colore
discrepant. Thoracis pars cepbalica brevior et antice multo magis angustata qvam in femina. Fröns
igitur multo angustior. Postice autem thorax angustato-elongatus apparet, qva re in medio sumAi aneas sat evidens est, sed in multis aliis magis minusve apparet: e. gr. in Thomisis ti Philodromis ulJis; et in omnibus Arnneis abdomine maculatim piclo, maculGe segmenta denolaol, suntqve nuraero et
situ pro tota Familia definitae; e. gr» piincta albida
Abdominis in Lycosis. Eodem modo, dod dubilo, in
toto orbe Animalium pictura qvaedam corporis pro
unaqvaqve sectione nalurali ea ratione de^nita est
ut in singnlis speciebus et ad eadem principia referri
possit; sed eam ob causam rcgularis vel normalis est,
qvod forniam qvandam communem exprirait. — Pun-«
cla abdominis impres>a nnper allata in omnibtis Araneis adsdnt, sed fere lanlum 6 ^in segmento ardo,
3:tio et -^'Ao) evidenter apparent, et hoo fere tantummodo, dum agunt mu^:ciili ibi aftixi. Xon igitur valet
eorum prajsentia ad species definiendas, qvod interdum factum esL

I
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ma ejus latitudo posita est. OguH postici med ii
vix vel non in tuberculo qvodam elevati, reliqvi
autem in tuberculis 3 valde prorainulis dispositi;
laterales qvoqve propiores mediis. Mandibulae
paullo angustiores, non vero longiores qvam in
femina. Palpi thorace breviores, articulo patellari et tibiali brevissimis: illo setis 2 majoribus
armato. Lamina bulbi rotundata , fornicata , interna, brevior qvam hami; postice unco valido
obtuso terminata. Pedes antici validiores et praesertim longiores: in plerisqve longitudine thoracis fere 5:pla. Tibias secundi paris in qvibusdam
incrassatce. Aculei oninium longiores. Abdomen
parvum, pictura saturatiore ornatum.
Industria Epeirarum ssepenumero celebrata
est. Rete verticale, orbiculare omnibus cognitum,
radiis firmioribus siccis, filoqve spirali glutinoso
compositum. Pr^dam filis inglomerant. Ova nu^
merosa, inträ indusium magnum, lanatum in massam rotundatam tam arcte compacta, vel agglu*
tinata, ut angulata sint. Mäter nullam euram de
pullulis habet. Mares pleriqve rarius occurrunt,
et copula peracta cito moriuntur,
A. Epeirce genuince.
Oculi medii postici approximati; laterales obliqve et parum pone anticos medios positi, a mediis remoti spatio majore, qvam eo, qvo medii inter se, distant. Thorax latitudine ultra | longitudinis. Frous in feminis truncata, låtit. | medii thoracis, oculis anticis vix magis prominulis qvam
posticis. Labium semicirculare. Fovea thoracis
träns v er sa.
Div, u Pars cephalica depressior, fere plana.
Oculi postici paullo minores qvam antici, in fe^
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minis distincte iii eodem tuberculo cum
vati. Maxillas fere orbiculares.
a) Abdomine

iis ele-

angiilato,

(nullum riidum prope rete construunt).
I. E, An^ulata grisea vel fiisca, obscurius picta,
abdominis processibus conicis, acutis valde
prominulis.
Ar, angulata L. fn. Sv. 1999. —
It.
Gottl. 216. — Clerck pag. 22. pl. i. tab. i.
cr'? — et pag ^i, [Ar, ^virgatus) pl. 2. tab.
2. — De Geer VII pag. 221. pl. 12 fig. f.
— Fabr. Ent. Sjst. Ar. n:o 29. — Walck.
fne. Par. Ar. n:o 1. — Rossi fn. Etr. 965.
— Epeira ang. Walck. Tabl. pag. 57. — ?
Walck. Hist. nat. 4, 6.
Descr. ? adulta. Gum seqvente, cui praeter angulos et picturam abdominis sat similis est, major inLer nolrates: long. thoracis usqve ad 5i
millim. Pars cephalica antice non angustata, superne fere plana, densius griseo-pilosa : pilis in
lateribus verticis longioribus, patentibus, cilia super oculos laterales fere formantibus. Oculi 4
medii 1 latitndinis frontis occupant; laterales igitur longius ab iis distant. Mandibulae longitudine
fere dimidii tboracis. Abdomen crasse ovatum,
latitudine | longitudinis, tborace interdum plus
qvam duplo longius; antice panllo depressum,
ibiqve, in angulo primo areae dorsalis, ita conice
productum ut angulus acuniinatus fere rectus (80°)
formetur, qvi supra dorsuin interjacentem emineat.
CoJor. Var.
gricantibus.
bus latis.
nigrofusca.

a). Thorax fusco-griseus , lineis 3 niPedes grisei annulis piceis : apicaliAbdomen rufescenti-griseum, pictura
In dorso antico adest triangulus ob-
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soletior, nigricans, cujus angulus anterior subrectus ab A albo, thoracem versus producto, occupatur; anguli laterales acuti, in processibus abdominis conicis terminati, angulos anticos areae dorsalis formant. Area dorsalis dein multo angustior
ad anum exit, noii fusco-fasciata. Linea longitudiiialis albida, in inedio gemina, interdum interrupta, non cruciata, antice acuta et in triangulo descripto terminata, maculara lanceolatam
fuscatn, albido-marginatam refert. Venter nigronebulosus, lineolis flavis obsoletis.
Var. b). Obscure fusca, pictura nigra et albida
ut in var. a, sed obscuriore.
Pulluli (long. tboracis non ultra 2 millim.) differuut oculis mediis in tuberculo multo altiore
elevatis: posticis majoribus, non approximatis.
Linea abdominis albida integra, marginibus sinuata, ex angulo abdominis antico ad ejus medium extensa.
Mas adultus mibi ignotus; sed secundum figuras Clerkii et descriptionem De Geerii colore similis est feminas utriusqve varietatis.
Habitat in silvis minus freqvens (Sk. Ög.
Upl. G.). Rete maximum, exacte ut seqventis
coustruclum, saepe inter 2 arbores, 8 — 10 pedes
distantes extensum; sed diameter ipsius retis non
ultra ped. ii. Aranea in centro retis sedet, capite deorsum verso ut seqvens. Mense Julio —
Aug. adultae inveniuntur. Ova, sec. Clerck, 5o
pallide lutea, inträ indusium nigrum, extus filis
fuscis, et extimo uUis albidis cinctum, inclasa,
mense

Septembris deposita , et more speciei seqventis affixa.

2. E, diadema abdominis angulis obtusis, obsoletis, area dorsali fusco fasciata, Jinea media
alba, interrupta. Golor varius.
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Lister Tit. 2. fig. 2. — « ^r. diadematus Clerck
p. 25. pl. r. tab. 4 —
ibd. tab. 5. (Ar.
peleg) — j4r, diadema L. fn. Sv. ed. 2. iggS.
— Walck fne Par. Kv. n:o 9, — Rossi fn.
Etr. 967. — Ep. diad, Walck. Tabl. p. 58.
. j4r, cruciger De Geer VII. pag. 218. pl.
II. fig. 3 — 8. — ^r. mjagria Walck. fne.
Par. Ar. n:o 8. — Ep, mjagria Tabl. p. 5g
(var.
—36. lutea). — Roesel 4« P^g. 241. tab. 35
Descr. ? adulta. Magnitudine praecedentis, a qva
structura paruin difFert. Thoracis pars cepbalica
sparsius pilosa, lateribus minus ciliata. Mandibulag
ut in plerisqve Epeiris iongit. tantum i thoracis.
Abdominis processus ut in praecedente siti, sed
obsoleti, obtusi, (angulo i3o° — 140
qvam dorsum interjectum.

l^umiliores

Color variat: luteus, rubicundus, nigricans. Thorax pallidus lineis 3 fuscls, margine laterali pallidus. Pedes colore thoracis, annulis nigrioribus:
annulo apicis femorum non dilatato, ipso geniculo plerumqve rufescente. Abdominis area dorsalis non obscurior, sed fasciis latis, träns versis
fusciö, inter omnes angulos oppositos extensis,
picta. lanea media albissima, linearis, non gemina, a parte antico ad medium abdominis ducta, in niedio cujusqve segmenti interrupta, ibiqve in puncta rotunda dissoluta: ad primam interruptionem , inter angulos anticos areas dorsalis,
plerumqve adsunt maculae 2 transversje albas,
crucem formantes. Pone medium abdominis e
linea media tantum guttulaMcmolas restant, qvales per totam arcam dorsalcm hinc illinc dispersae observantur. Ventris lunula^ 2 flavissimae. —
Varietatcs coloris hte fere sunt:

a) abdomine luteo, pictura obsoleta; thorace pallide testaceo {Ar. peleg Glerck, Jr. mjagria
Walck.).
b) abd. luteo, pictura evidenti, castanea vel fusca; thorace griseo.
c) abd. rubicundo, pictura fusca; thorace fuscoscente.
d) abd. albo, pictura nigricante.
e) tota obscure fusca, pictura nigra.
Mas adultus a femina differt ut iii descriptione generis relatum est. Thoracis longitudo parum minor qvani in femina. Fröns thorace medio duplo angustior. Tibiee 2:di paris reliqvis
crassiores, a basi usqve paullo arcuatae, et in patellis obiiqve impositae, latere interno convexse
et aculeis crassis, brevibus, fere in 2 series dispositis armatae. Color ut in femina var. b.
PulluU nuper exclusi, dum adhuc inträ indusium ovorum versantur, toti pallide flavi. Dein,
exuviis primis depositis, long. thoracis i millim.
flavissimi, oculis et macula dentata abdominis, e
parte postico areae dorsalis, nigris. Interdum qvoqve totus margo hujus areae niger apparet. Exuviis iterum depositis virescentes evadunt, pictura
fusca adultorum ornati.
Habitat in Silvis, hortis, domibusqve per
totam Sveciam freqvens. Var. b. prassertim freqventer occurrit. Radii retis numero variant:
24—33. Spirae anfractus circiter 3o, vix ultra 33,
distantes, latitudine thoracis textricis, et occupantes \ radii: centro retis relicto. Majora retia
diametro sunt paullo ultra pedalia. — - Ova circiter 100, subflava, in indusio magno flavo, tempore autumnali non prpcul a rete rnatris affiguntur, et mense Majo excluduntur. Pulli, tum nati,
in fine sestatis adulti sunt et nuptias celebrant;
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qvo faeto mas cifo moritur. Femiua unam tantummodo massam ovonim parere videlur, et eodem auctumno perit; ese vero, qvae noii conceperunt, usqve ad seqventem aestatem vivag remanent.
Clerck referfc eas hiemem in cubiculos campanulalos sericeos degere, qvod vero non ipse vidi.
b) Ahdomine

un di cj ve rotundato,

(Cubiculum sericeum, subtus aperlum sibi construunt in latebra qvadara supra rete, ubi filum
e centro retis exiens affigunt praedamqve exspeclant).
3. E. umbratica tota depressa, fusca, pictura nigra; abdomine sabcordato, punctis ordinariis
concavis maiginatis.
Lister tit. 9. tig. 9. Ar. nigricans etc. — Jr.
6:punctata? L. fn. Sv. 201 5. — Ar, umhraticus Clerck pag. 3i, pl. i. tab. 7. Walck.
fne. Par. Ar. n:o 14. — Ar. cicatricosa De
Geer VII. 226. pl. 12. fig. 19. — Epeira
umbratica Walck Tabl. pag. 61. ■— Sav.
Egypt. Ar. pl. 3. fig. 3.
Descr. A reliqvis difFert corpore toto lato , depresso, colore obscuro, et structura abdoniinis. —
Femina adnlta: Thorax longit. 4| niillini. depressus. Pars cephalica låtit. I reliqvae partis, antice non angustata. Mandibiilas latiores qvam in
reliqvis speciebus. Oculi laterales a mediis spatio
duplo niajore qvam medii inter se distant. khdomen valde depressum; antice minus productum ,
leviter emarginatiim sen retiisum ; supcrne parum
convexum, punctis ordinariis sat magnis, cute
duriore, asqve concava, nigra, nitida et limitata:
fere ut urceolus in superficie abdominis impressus.

Color obscure cinereo-fuscus. Thorax cinereo-pubescens. Abdominis area dorsalis unicolor, limite
distinclo, nigro, extus tenuissime flavescente cincta. Venter niger, lunulis 2 obsoletis flavescentibus. Pedes grisei, annulis latis nigris: femora e
medio ad apicem, interdum fere tota nigra.
' Mas adultus thorace vix longitudine 4 niillim.
Minus a femina difFert qvam reliqvae species.
Fröns parum angustata. Pedes antici solita ratione
elongati. Tibiae omnes simplices. Color paullo pallidior et clarior qvam in femina, pedum parte
pallida subdiaphana.
Juniores cinereae; de cetero similes feminae adultae.
Habitat in locis obscuris domuum, vel in
silvis sub cortice emortuo et in arboribus ca vis,
freqvens (Sk. G. UpL). Mares hujus speciei minus rari. Lucem fugit, noctuqve tantum exit.
Nidus spoliis, et pulvere inqvinatus. Rete plerumqve lacerum; sat magnum, filis rarioribus
compositum. Phalaenae et coleoptera (e. gr. Tenebrio molitor) ibi plerumqve capiuntur et pro
cibo inserviunt, ea vero tantum noctu exsugit.
Eodem tempore qvoqve copulantur (sec. Lister).
Ova circiter 5o parva, grisea, valde compacta,
indusio prolixo, lanato, fuscescenti-alba. Per totani asstatem ova inveniuntur. Haec aranea frigus
bene sustinet, et freqventer in nido suo tempore
hiemali invenitur.
4« E, cjvadrata abdomine maculis 4 transversis,
subqvadratim dispositis anticeqve linea tenni longitudinali albis. Femina pallida, cinereo-virescens; Mas rufescens.
Lister Tit. 8 fig. 8. — Ar, qvadratus Clerck
p. 27. pl. I, tab. 3. — Fabr. Ent. Syst. Ar.
!

2^0
n:o 32.
pl. 12.
Par. n:o
pag. 61.
tab. 10.

— ^,4 Mac. De Geer VII. 223.
fig. 18. '— ■ A* qvadi\ Walck fne.
11. — Epeira qv, Walck. Tabl. i.
— Leon Dufour Ann. Sc. 2. p. 2o5.
fig. 2. — Ar. rega//^ Panz. fn. 40» 21.

Deser. $ adulta. Thorax longit. 4| millim. Structura partium omnino ut E. diadema, präster abdomen non angulatum et longius pilosum , oculosqve posticos vix evidenter minores. Color:
Thorax albido-pubescens, pallide grisens vel subtestaceus, lineis 3 fuscis. Pedes pallidi, pellucidi,
annulis nigricantibus. Abdomen plerumqve pallide
cinereo-virescens, variat autem: albidum, flavescens, saturate virescens, vel subfulvum. x\rea
dorsalis margine obsoleto, absqve limite nigro,
cingitur linea solita flexuosa albida, interdum
obsoletissima. In qvibusdani individuis linea media evidens, tennis, alba, interrupta, postice evanescens omnino ut in E. diadema; sed in aliis
vix ejus rudimentum apparet. Maculae 4 albissimae,
transversim oblongas, albae, subqvadratim dispositas, semper inter angulos i:mi et 2:di paris area?
dorsalis adsunt, crucem duplicem cuni linea media formantes: postici majores, remotiores. Prceterea in tota area dorsali guttulae qvaedam albce
irregulariter dispersae observantur. Pictura laterum obliqve macnlata et ventris nigra, lunulis 2
flavis notata, magis minusve evidens.
9 junior similis adultae, pedibus obsoletissime vel
non annulatis.
& adultus. long. thoracis 4 millini. Parvus apparet ob abdomen minnlum. Structura a femina
exacte ut mas E. diademae differt. Color: thorax
et pedes pallidi, lineis et annulis obsoletissimis.
Abdo-
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Abdotneii ftilvum vel rufum; pictura qvalis iii
femina, tota evidens alba vel flava; variat: a) iimitibus distinctis, lineis tenuibus, vitta laterali
colore areae dorsalis; b) lineis et maculis diffusis,
vitta laterali fere tota flava. — Mas junior similior feminas, sed abdomeii rufescens.
Pulluli virescentes, abdomine subfusco-reticiilato;
area dorsalis postice fusca, fere e lineis 3 longitudinalibus composita, antice pictura adultorum
obsoletiiis ornata. (an E, genistcB Hahn die Arachn.
I pl. 3 %. •;7.?).
Habitat in campis vel in sylvaticis locis siccis, editis, apertis, passim copiose (Sk. Bl. G.
Upl.). JNidum construit inter folia vel flores herbae, 6 — 12 poll. supra terrani. Rete valde tenax.
AduUae sunt mense Augusti, et O va mense Sepl.
pariunt, e qvibus pulluli seqventi vere, Majo— *
Junio, exeunt.
5. E, marmorea abdominis area dorsali fuscescente; macula antica longitudinali, aliisqve
niinoribus .et vitta laterali, antice acuta immaculata, flavis s* luteis.
Jr. marmoreus Clerck p. 29. pl. i. tab. 2
et 6. Jr, aurantio-maculata De Geer VII.
pag. 222. pl. [2. fig. 16—17. (non bona fig.)
— Ep.marm, "VValck. tabl. pag. 61. — (forte
non ab. A, melittagria Walck. distincta?).
Descr. ? adulta long. thoracis 4 niillim. Simil*
lima E. qvadratae, fere unice pictura distincta*
Tborax pallide grisens, linea tenui media et vitta laterali obsoletis, fuscis. Pedes pallidi, articulis apice
late brunneis vel subfulvis. Abdom'en colore variat:
glauco-virescens usqve ad saturate fuscum, maculis
K. v.. A. Handl, 783a.
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lineisqve albidis, flavis vel luteis, distinclissimis.
Area dorsalis fuscior, non fasciata. Linea media
sitnplex, antice latior, maculam magnam angustatooblongam format, dein late interrupta,reraanentibus
tantum punctis ullis remotis. Inter angulos i et
2 areae dorsalis, ut in praecedente, adsunt maculae, cruces cum linea media formantes, sed
minores, plerumqve tantum anticae evidentes.
Vittae laterales undiqve limitatee, antice attenuats,
colore macularum dorsalium; dein fusco-nebulosae, non vero maculis obliqvis notatae, ab area
dorsali linea solita flexuosa, albida separatas. Venter in medio niger, lunulis 2 flavis; ad latera
fusco-irroratus.
adultus ut praecedentis et E. diademce a femina differt. In hoc vero tibias secundae paris
adhuc magis incrassatas et arcuatae videntur. Color abdominis saturate fuscus, pictura flavissima
vel lutea, eadem ac in femina.
Habitat in pratis sylvaticis Sveciae mediae.
Prope Holmiam a Clerck, De Geer et me ipso
inventa; e Norvegia ab Amico E. Rosenscböld
allata. Rete in arboribus extendit, qvo more ulterius a prascedente difiei t.
6. E, pjrramidata 'dhåommQ ?,\\\i^Tne flavo, postice
pläga magna, anquiala, nigra.
j4r pjramidatus Clerck pag. 34. pb i. tab.
8. — ^r. scalaris Fabr. Ent. S. n:o 45. —
Panz. fn. 4» 24- — Walck. fn. Par. n:o 12.
— Ep, scalaris Walck. Ta bl. pag. 60.
Descr. ? adulta. Tborax longitudine 3i millim.
pauUo angustior qvam in pra^ccdentibus : latitudine vix ultra \ longitudinis. Oculi laterales a mediis distant spatio parum majore qvam intervallo
inter 2 medios anticos; medii postici vix mino-
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res qvam antici, et interdum, ob macul^am cingentetn nigram, majores apparent. Color. Thorax
pallide testaceus, tenuius albido-pilosus , linea
tenui media et limbo laterali fuscis. Pedes pailidi, apicibus articulorum, et interdum qvoqve latere femorum superiore, rufescentibus; annulus
medius obsoletus vel nullus. Abdomen, ut in puU
luiis Ep. diademae pictum : superne pallide flavum; areae dorsalis pars posterior, utrinqve 4dentata, unicolor, nigra, etiam antice distincte
limitata, medio in angulum fere rectum producta.
Pars anterior omnino evanuit, ne limbo qvidem
remanente; puncta tamen 2 antica impressa nigra. Abdominis latera nigra, crebre irrorata. Venter niger, lunulis 2 flavis.
Mas mihi ignotus.
Descripta ex individuis e Norvegia a Cand,
Rosenschöld allatis. In Uplandia, occurrunt sec.
Clerck. Mores ignoti. — Individua Scandinavica,
qvae vidi, hujus et praecedentis speciei nulla in
re differunt ab iis qvae prope Hamburg, ubi freqventer occurrunt, legi.
7. E, apoclisa piceo fusca, abdominis area dorsaii antice triangulo, dein linea longitudinali
gemina, lineisqve pluribus transversis, pallidis ornata.
Lister Tit. 6. fig. 6. — GeofFr. Hist. des
Ins. 2. pl. 21. fig. 2. — Clerck pag. 38. pl.
1. tab. 10. Jr, patagiatus, — ibd. pag. 3g.
tab. II. jér, cornutus. — ibd. pag. 4o. pl»
2. tab. I. Ar, s ericatus, — ibd. p. 4'* pb 2.
tab. 3. j4r, Sclopetarius. — jir, apoclisa,
Walck. fne. Par. n:o i3. — Ep, apoclisa
Walck. Tabl. pag. 61. — W. Hist. nat. 5.
I. — Sa v. Eg. Ar. pl. 2. fig. lo; pl. 3. fig.
I — 2.
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Descr. 9 adulta. Thorax longit. 3| millim. parte
cephalica antice paullulum angustata, superne
paullo convexiore qvam in antecedeiitibus. Oculi
ut in praecedente. Color, Thorax saturate griseus
vel fuscescens, unicolor, albido-pubescens. Pedes
thorace dilutiores, apicibus articulorum piceis vel
•fuscis. Femora 4 anteriora e medio ad apicem
nigricantia. Abdominis pictura sat definita. Area
dorsalis nigricans. Linea media latior, pallida,
per striam nigricantem geminata; antice valde
ililatata, triangulura magnum subasqvilaterum , angulo antrorsura verso, format, qvod raaculam
oblongam, nigram, e stria media dilatata, continet. Area dorsalis dein, inter angulos omnes oppositos, lineis transversis pallidis notata, qvarum
prima, inter angulos 2:di paris sita, dilatata est
fasciamqve latiorem offert; ibiqve stria media nigricans duplex observatör. Color harum partium
variat: a) in plerisqve nigro-fuscus, lineis pallide
griseis; b) castaneus, lineis flavescentibus; c) qvod
rarissime observatur, niger, lineis rubicundis. Abdominis vitta lateralis colore linearum dorsalium,
obliqve nigro-maculata ; venter niger, lunulis a
flavis, evidentibus.
Adultus, long. thoracis vix ultra 3 millim., solito raodo a femina differt. (comp. descr. generis).
Tibias oranes simplices. Color et pictura feminee ;
plerumqve magis riilescens, lineis abdominis minus evidentibus, fasciaqve antica areae dorsaHs
tenui, nigro-marginata. Femorum apices obsoletius
picei, nec nigri. Juniores utriiisqve sexus prceter
magnitudinem similes sunt iemina^, vel in iis
pictura abdominis saspe confusa vel indistincta.
Habitat in nemoribus pratisqve, prffsertim
ad aqvas; inter Scirpos lacuum et amnium freqventissima. (Sk. Bl. U.). Rete sat firmum, non
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semper verticale, saepe sa t oblique positum pr
pe nidum, qvod in panicula graminum vel Scirpi vel herbae altioris construitur. Ova variis aestatis mensibus pariuntur: numero 5o — loo, grisea,
in massam globosam arcte compacta, indusio albo, vel pallide flavescente, denso, lanato. Inträ
mensem excluduntur. Una femina plures (3 — 4)
tales massas ovorum ex eadem fecundatione parit, intermissis diebus 6 vel pluribus; qvamobrem
primi pulluli interdum ante excluduntur qvam
nata sint ultima ova. Juniores et seniores, non
copulatae, hiemem supervivunl, in cubiculis sericeis, clausis, occultatae. Mares hujus speciei freqventer inveniuntur.
Div. 2, Pars cephalica pone ocutos convexior.
Oculi postici majores non elevati. Maxillag intus
late obliqve truncatae,
8. E, curcurbitina thorace subnudo, abdomine
läste viridi, macula supra anum rubicunda, vel
toto luteo.
Lister Tit. 5. fig. 5. ~ 4» cuciirbitinus
Clerck p. 44* P^* ^4* ~ Linn. fn. Sv.
2. 1995. — Rossi fn. Etr. 963. — Walck.
fn. Par. Ar. n:o 28. — ^ Ar, viridis punctata
De Geer VIL p. ^33. pl. 14. fig. i~3. —
Ar, Senoculata Fabr. Ent, S. Ar. n:o 71.
— ^ Ar, Frischti, Scop. Ent. Garn. n:o 1086.
~ Ep, cucurb, Walck. Tabl. pag. 63. — »
Walck. Hist. Nat. 2. pl. 3.
Descr. ? adulta. Thorax vix longit. 3 millim,
Structura praecedentium ; dilFert imprimis parte
cephalica superne in medio altiore, undiqve sat
convexa; anterius sensim angustata, fronte latitudine | thoracis proprii. Thorax tantum pilis
tenuibus, fuscis, sparsis vestitus; fovea ordinaria
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posterius dilatata. Oculi latcrales parvi, concreti,
a mediis longius distant qvam in E. apoclisa.
Maxilla brevis, vix oblonga, intus late obliqve
truncata: apice in angulum porrectum terminata;
sed pars truncata in vivis tegitur cute raoUi convexa, qvae maxillae formam rotundatam reddit.
Pedes antici vix thorace 3:plo longiores.
Color: Thorax totus pallide testaceus, immaculatus, oculis nigris. Pedes pallidi, subdiaphani et
paullo virescentes, annulis raro apparentibus. Abdomen la^te flavo-viride, limitibus picturs vix
unqvain perspicuis; sed area dorsalis ad latera
saturatius viridis, apice |)osteriore rubra. Abdominis latera inferiora subfusca. Venter nigricans,
lineis i obsoletis, rectis, flavis.
Varietatem rarissime inveni abdomine superne
luteo in loco coloris viridis, subtus saturatius
fulvo.
adultus long. tboracis parum ultra 2^ millim.
Forma solito modo a femina dilFert. Pedes tamen minus elongati: aiilici long. tboracis 3|. Tibiae omnes simplices. Colore magis qvam reliqvi
mares dissimilis. Thorax saturate testaceus, linea
laterali nigra; margo palHdus. Pedes testacei, femoribus fulvis, basi paUidis; apices omnium articulorum distincte nigri. Abdomen superne viride, ad latera distinctius flavum; subtus, usqve
in lateribus, nigrum.
Junior es utriusqve sexus colore et structura femina^.
llabitat in nemoribus hortisqvc freqvens(Sk.
Bl. Bob. Sm. Upl.). Uclc parvuui, obhquum vel
verticale: numqvam sponte horizontaliter constructum; sed cum freqventer inter margines unius
folii , tensione iilorum concavi, extcndatur, necesse hujus direclionem seqvatur. Alibis inter ra-

mulos fruticum vel culmos saspe invenitur; senaper parvum, spiris circiter 14, ratione textricis
ut ad E. diademam describitur; caret nido: araiiea medium tenet, deorsum spectans. Adultae
mense Julio sunt. Ova tum deponuntur inträ folium plicatum non procul a rete matris; pauciora: — 5o, pro aranea sat magna, conglutinata,
indusio pallide flavescente. Eadem aestate excluduntur.
9. E, segmentata subfusca, abdominis serie gemina, flavomaculata,
j4r. segmentatus Clerck pag. 45. pl. 2» tab.
6. c^9.
Descr. § adulta. Thorax longitudine 3 millim.
sparse albido adpresso-pilosus; pars cephalica non
elevato convexa, sed angustior qvam in praecedente, et ad latera convexo-diclivis; fröns låtit, dimidii thoracis. Abdomen angustius: låtit. =| longitudinis antice posticeqve sat angustatum. Pedes
aiitici, ut in plerisqve Epeiris, thorace plus qvam
3:plo longiores, sed tertii ratione solita breviores,
ut in Sectione seqvente. — Color, thorax grisens^
lineis 3 latis distincte nigris a pilis albidis fere
tectis. Pedes pallide grisei, articulis apice fuscis.
Abdomen gr iseo-rufescens. Area dorsalis limiteindistincto; tamen linea dentato-interi upta, tenui, fla^
vescente cingitur. In ejus medio adest series duplex
e macuiis obliqvis flavis; se. maculae 2 fere contiguae, posterius divergentes in medio cujusqve
segmenti: macula prima in ipsa extremitate abdominis anteriore, tertia reliqvis major, angulata,
ad medium abdominis desinit: ultimae confluentes.
Abdominis latera obliqve flavo rufoqve undata.
Venter niger, lineis 2 ordiuariis rectis, punctisqve
4 circa anum flavis. — Juniores colore adultae.
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& adultus (palpis tamen nondum satis explicatis) parum a feniina difFert: pedes pauUo longiores; abdomen parvum coloribus distinctis, palpi
breves, pallidi, clava maxima. Plene explicatum
iion vid i.
In gramine camporum et nemorum Scanias
passim occuriit. In Uplandia a Clerck inventa^
Mense Julii — Augusti adultas, Maji — Junii tantum puUulos vidi. Mores incognitae. Secundum
Clerck prope rete versantur, filum strictum e
centro retis pede tenentes, nullos vero nidos sibi comparant.
B. Radli gen er h,
Oculi laterales pone centrum qvadrati, qvod a
4 mediis formatur, dispositi; cum mediis paralleJi (nec ut in prioribus obliqve dispositi), et ab
iis spatio minore, qvam latitudine qvadrati, distantes. Oc. medii postici raajores, parum vel non
approximati, nec in tuberculo qvodam elevati;
antici in utroqve sexu valde prominuli. Fröns
rotundata, latitudine dimidii tlioracis. Pedes tertii
paris fere duplo breviores qvam
aculeis sat paucis armali.

antici; omnes

a) Maxillis obion gis,
10. E. conica, abdoniine superne processu eonicoy
maximo, obtuso inslructo; thorace nigro, albido-piloso.
Lister Tit. 4- ^h- 4- —
conica De Geer
VII p. 33i. pl. 3. lig. 17 — 20. — Pall. Spic.
Zooi. 9. pl. I. fig. 16. ■— Walck fne. Par.
Ar. n:o 29. — Ep. conica Walck. Tabl. p.
64. _ Hisl. Nat. des Ar. 3. 3. — Dufour
Ann. Sc. Nat. 2. pag. 2o5. tab. lo. fig. 3.
(an alia species, processu abdominis multo
angustiore qvam in noslrate).

Descr. ? adulta. Thorax longit. 2! millim. angustior,
postice minus depressus, fovea ordinaria rotundata,
Oculi antici medii valde prominuli, postici paullulura approximati. Maxillas oblongo-obovatae, intus obliqve late truncatae. Labium rotundato- 3-angulare, allitudine dimidias maxillae. Pedes antici
thorace vix ultra 3;plo longiores. Abdomen ellipticum, vix depressum, pone medium in tuberculum mollem , altitudine fere diametro abdominis aeqvalem, retrorsum spectantem, productum.
Color, Thorax totus ater, nitidus, pilis albidis,
crassis, adpressis, in parte cephalica fere in lineas
5 distributis, parce vestitus. Pedes pallide rufescentes, subdiaphani, immaculati, basi femorum albida. Abdomen superne testaceum vel albidum; area dorsalis angusta, utrinque valde simuata, margine maculisqve uUis nigris; in apice
processus dorsalis terminari videtur; regio postica, inter anum et apicem processus, fusca, linea flavescente. Venter niger, maculis 2 pone
medium oppositis.
? subadulta. pictura abdominis obsoletiore. Pedes
albidi, femorum apice late et patellis rufescentibus, tibise et tarsi annulis nigris.
Junior etiam apice femorum nigro. Processus
dorsalis minor. Interdum qvoqve abdominis la-?
tera, vel area dorsalis, vel ambo nigra.
In pullulis processus dorsalis vix apparet; pedes
albido-diaphani, immaculati.
Mcis Junior sirnilis feminae ejusdem aetatis; sed
abdominis area dorsalis et iatera distincte nigra;
vitta lateralis alba. Mandibulse pallidae. Palpi longitudine thoracis, clava magna. Adultus mihi
ignotus.
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Habitat in silvis minus freqvens. (Sk. Sm.
U.). Rete verticale inter ramulos fruticum extensum, maximum, spiris circiter 34; interstitium
inter radios 2 perpendiculares, supra et infra
centrum, maxima parte membranaceum, sc. materia sericea, filis non distinctis sed in membranam albo-pellucidam conglutinatis, repletum; qvod
in omnibus retibus, saltem g a me attenlius
examinatis, vidi; sed nondum mihi contigit vidisse spolia praedae in rete suspensa, ut ab Auctoribus supra citatis, duce Listero, describitur.
Forsan igitur alia species in Britannia et gallia,
alia affinis apud nos occurrit? — Nostra domicilio nullo praeter centrum retis utitur. Ova ignota. Mensibus Juli et Augusti adultas, Septembris
pullulos iiiveni.
II, E. inclinata abdomine depresso pallido, fusco-maculato, thorace pallido, linea gemina
lenui, nigra.
Lister Tit. 1. %. i.? — Ar. inclmataYfdXcV.
fne Par. ar. n:o 26. — Ep. indin, Walck.
Tabl. pag. 62 — et Hist. Nat. des. Ar. 5. 2.
Var, b abdomine fusco, linea thoracis latiore,
integra. Ar, fusca De Geer VII. p. 235. pl.
I I. fig. 9 — 12.
Descr. ? adulta. Thorax long. 3 millim. latitudine
fere | longitudiuis; pilis tantum paucis tenuibus
tectus, postice valde depressus, fovea ordinaria
posterius dilalala. Frous låtit, fere | thoracis^
altior qvaui iu reliqvis Epeiris, sc: oculi a margine antico distant spalio latiore qvam diametro
unius oculi; qvaro, ut diam sLructura pedum
orisqve, nec nou abdominis, hasc species Epeiras
genuinas cum Tetraguathfe tormam connectit.
Oculi medii postici evidenter niajores, et fere
reraotiores qvam antici. Maxilla^ obovata^, apicc
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vix intus truiicatae, basi valde angustatae. Labium
parum transversum, subsemicirculare, margine
apicis incrassato.
Pedes antici validi, thorace saltem
longiores, Abdomen ovatum, antice minus prominens
obtusum, låtit. =| longitudinis, lateribus fere rectis, posterius sensitn angustatum, apice obtusum; superne totuui paullo depressum.
Color. Thorax pallide testaceus, liiiea media ante
foveam ordinaiiam gemina, oculisqve nigris. Pedes colore thoracis, immaculati; aculei nigri in
punctis nigris inserti. Abdomen albidum, rarius
luteum vel pallide fuscum; maculis fuscis, vel
rufescentibus, vel nigris pictum. Area dorsalis composita a maculis magnis fuscis, bifariis (sc. 2 pro
qvoqve segmento abdominis); qvarum 2 anticae
transversim lunatae, seu antice late evanescentes.
Hae maculas separantur lineolis transversis albidis,
margine postico punctis 2 nigris limitato: antica
triangulari. Vitta lateralis lata , pailida, obliqve fusco-undata. Abdominis latera inferiora fusca. Venter niger, lineis 2 parallells flavis.
Juniores prseter magnitudinem

similes feminag.

Mas adultus colore feminae, vel paullo elegantiore, ornatus. Structura, ut reliqvi maris hujus
generis, a femina, dilFert. Pedes antici thorace
5:plo, longiores; tibiae omnes simplices. Mandibulae longitudine thoracis dimidia. Palpi ut in
maribns praecedentium , sed bulbi lamina anterior, angustior, basi calcare acuto et sqvama
oblonga, pilosa instruitur.
Habitat inter Urticas, rubos et plantas ruderales altiores; praesertim auctumno, in locis silvarum ubi arbores desunt, in hor tis et circa domos freqventissima. (Sk. Bl. G. Sm. U.), Domos
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raro, nisi inhabitatas, inträt. Rete inter plantas
nuper dietas extensum, plerumqve verticale, sed
interdum sat obliqve positum; spiras, numero sat
vario (lo — 32), paullo longius distantes qvam latitudo thoracis textricis. Aranea vel in centro
sedet, vel in planta qvadam prope rete versatiir,
filum e centro strictum tenens; cubiculo vero
non utitur. — Ova mihi ignota. Araneae adiiltas
sunt mense Aug. — Oct. et in rete feminae copulantur; hiemem apud nos non supervivunt. Pulluli mensibus Majo et Junio apparent.
J^ar, b, Structura omnino sirftilis prascedenti,
sed multo major: longit. thoracis 4 naillim. Co^
lor obscurior; thoracis linea latior, nigra, antice
cum maculis ullis pone oculos connexa ; margines laterales et pedum raaculas nuraerosas, parvse
pro insertione aculearum , distincte nigra. Abdomen longius pilosum, obscure fuscum, antice
pallidius vel subtestaceum ; pictura obsoleta nigrior, a prascedentis in eo differt, qvod maculge
2 anticae rotundatae sint, parte anteriore non evanescente. »— Unicum marem et duas feminas tales, in Scania, mense Aug. inter urticas captos,
vidi. Vix proprii speciei; potius veteres snnt
Araneae, qvce ob deficientem propagationeni ma^
jores et obscuriores creverunt *), Est eadem A.
fusca, qvam descripsit et depinxit De Geer; morcs vcrisimiliter in variolate vulgari observavit.
Ab E, Menardi Latr. (E. lusca Walck.) certe
differt.

^
b) Maxiltis rot un dis,
12. E. calophylla thorace subuudo; abdomine
elliptico, utrinqve obtuso, pallido, area dor*) De conjectiira analoga conf. descriplionem jätti atrovircntis.

253
sali lata, antice maculis 2 magnis nigro-fuscis
notata. Mas palpis thorace longioribus.
Lister Tit.
fig. 10.
Ar, coloph, Walck.
Fne. Par. ij:o 25. — Ep. CaL Walck. Tabl.
p. 62. — Latr. Gen. Crust. i. pag. 108.
f^ar, b) abdomine fusco vel nigricante, litura
antice albida, lineolisqve transversis et interdum vitta media pallidis.
Lister Tit. 7. fig. 7. — Jr. litera x nota-tus Clerck p. 4é* pl* 2. tab. 3, et Ar, hamatus ibd. pag. 5 1 , pl. 3. tab. 4* — •^^«
tubulosa Walck. Fne. Par. n:o 24. — Ep.
tubuL Walck. Tabl. pag. 62. — Hahn, die
Arachn. i. tab. 2.
Descr. A genere Epeira non distinguenda licet
paullo aberrans: Mas palpis longis; femina abdomine maximo; uterqve sexus thorace debili,
subnudo, Theridiis appropinqvat. «— Femina adulta long. thoracis 2 i millim., forma ut in E, cucurbitina^ et eodem mod o parce tan tum fuscopilosus. Oculi medii qvadratum formant: posteriores perparum approximati. Maxillae fere orbiculares, intus parum obliqve truncatoe. Labium
paullo transversum , rotundato-sub-rectangulare.
Pedes antici thorace ultra 4-plo longiores; tertii
his duplo breviores; omnes pilosi, aculeis paucissim.is, vel vix ullis, armati. Abdomen sparse fusco-pilosum, ellipticum, latitudine =| longitudinis, totum aeqve et parum depressum, ratione
thoracis majus qvam in praecedentibus (thorace
plerumqve ultra duplo longius, qvare thorax pro
hoc genere parvus apparet).
Color Thorax pallide testaceus vel subfuscus; vitta media, antice valde dilatata, oculos omnes includens, et summus margo lateralis nigricantes.
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Pedes, cölore thoracis, vel immaculati, vel aiiiiulis obsoletis fuscis. Abdomen pallidum, testaceum.
Area dorsalis solito latior, oblonga, totuni dorsum occupat, subargentea vel pallide fusca, postice lineis 3 — 4 oi^dinariis transversis, obsoletis.
Lineae marginales teniies, nigricantes, solito modo
flexuosae; antice, ab angulo primo, dilatatag in
maculas i magnas, oblongas, fuscas, antice convergentes, spatio angusto interjecto semper albido
distinctas. Abdominis latera fusco-puuctata , plerumqve subfulva. Venter nigricans, lineis i parallelis flavis; lateribus et regione circa petiolum
pallidis. Juniores similes adultis.
Alia individua {Var b), ob convenientiam formce
vix specie distincta, tota obscuriora sunt; abdomine fusco, lineis transversis et limite laterali
areae dorsalis pallidis. Spatium inter maculas abdominis anticas, albidum, lineola obsoleta fusca
geminatum, fere xforme. Interdum linea vel
vitta media, irregularis, pallida observatur.
Mas adultus Thorax longit. 2 millim. ellipticus,
parte cephalica brevi, attenuata, impressionibus
ordinariis obsoletis. Fröns låtit, fere dimidii thoracis. Fovea ord. postica profunda, longitudinalis.
Mandibulae angustas, longit. dimidii thoracis. Oculi, pedes, maxilla et labium ut in ?. Palpi thorace duplo longiores, non calcarati, articulo patellari brevi; clava parva, hamis corneis non excedentibus laminam fornicatam , basi unco minuto instructam. ■— Omnes partes enumeratfe
pallide testacCtT; thorax nudus, linea media, antice vix dilatata , nigricantc. Abdomen thorace
minus, totuni fusciim.
Mas junior similior femina?; palpi thorace non
duplo longiores, clava majore qvam in adulto.
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Habitat in domibus et arboribus freqvens.
(Sk. Bl. Boh. U.). Rete saepe ad vitrum fenestrarum, vel inter ramos exsiccatos arborum et fruticum ill hortis in venitur; Verticale vel obliquum,
set regulare, forma ut antecedentium omnino.
Ad latus supra rete, in angulo qvodam adest nidus, structura in hoc genere insolita: constat enim
e tubo sericeo, filis raris composito, curvato,
utrinqve aperto, aliisqve filis undiqve ductis,
fere ut rete irregulare Theridii, circumdato. Qvo
in nido diem plerumqve degit Aranea ; noctu saepius in centro retis versatur. — Adultas tempore
auctumnali inveniuntur: mares adultos mensibus
Oct. Nov. legi. O va pauca, circiter 20, subfusca,
globosa, libera, indusio lanato, griseo, extus filis raris albidis tecto, cincta, in nido temp. auctumnali inventa — Var» b, in iisdem locis
ac var, a, licet rarior inventa, eosdem mores seqvi visa est '•''•^).

Tetragnatha. Tborax, latitudine fere duplo longior, antice parum angustatus. Oculi laterales in
tuberculis distinctis impositi, remoti. Maxillae lineares, apice truncatae: angulo externo acuto.
Structura partium secundum eetatem et sexum
valde varia. Ab Epeira, cui maxi me affine est
hoc genus, differt in eo, qvod totum corpus et
singulae partes longitudinaliter valde extensa sint.
Species in ter ris calidis Veteris continentis multae, maxime affines et ideo difficilius definiendae.
*) Lister describit hujus araneae ova circiter 80, mense
Aug. invänta, et rete, cujus radius ad nidum exiens,
a filo spiraii non attingeretur, qvod ipse vidisse non
memini.
*) De vitae ratione conf. Lister loc. cit.

256
I. T. extensa tliorace pedibusqve testaceis, abdomiiie raargaritaceo: viridi vel vittis rufescentibus ornato. Oculi lateiales pauUo approximati. — Pulluli fuscescentes.
Lister Tit. 3. fig. 3. — At\ extensa L. fn.
Sv. ed. 2. 201 1. — De Geer VII. pag. 236.
pl. 19. fig. I — 4* — Fabr. En t. Svst. Ar.
n:o I. — Rossi fn. Etr. pSg. — Walck. fne.
Par. n:o 3o. — Tetr, exU Walck. Tabl. p.
68. — Walck. Hist. Nat. 5, n:o 6 (?).
Descr. ? adulta. Thorax, longit. 3 millim., latitudine fere duplo longior oblongus, utrinqve
truncatus, depressus, fovea ordinaria magna, transversa, paullo pone medium sita. Fröns lalit. |
thoracis medii; regio ante oculos longior qvam
in Epeiris: aeqvalis dimidias areae oculorum. Oculi
in series 2 sub-parallelas dispositi, laterales paullo propiores, in tuberculis discretis elevati; laterales anteriores reliqvis paullo minores; medii
antici propiores qvam postici, et in tuberculo
communi sat prominuli; poslici non elevati. Maudibulae longit. | thoracis, obliqve porrect?e, basi
conniventes, tenuiores; dein valde divergentes,
femore antico duplo crassiores; intus, pro receptione unguis, seriebus 2 sexspinosis armal^e:
series superior propius a basi incipit; in utraqve
spina apicalis major, remotior. Unguis longit. |
mandibulas, basi apiceqve valde, medio leviter
infractus. Maxillae lineares, elongatas, divergentes. Palpi thorace paullo longiores. Labium subqvadratum, apice paullo rotundatum, latitudine
unius maxillae, ea vero 3:plo brevior. Pedes parum pilosi, aculeis paucis armali; proportione
I, 2, 4» 3: antici thorace 7:plo longiores, tertii
vix ultra \ anticorum; patella parva: anticoruni

—
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tibiae. Abdomen elongatum^ sublineare, posterius paullo angustius, antice posticeqve truncatuni, parum depressum, plerumqve latitudine
thoracis (=i longitudinis).
Color. Thorax, os et pedes pallide testacea, immacuiata, oculis tantum nigris. Abdomen margaritaceum vel virescens, subtiliter reticulatum,
stria media nigra, ramulos 2 obliqvos emittente;
pictura normalis eadem qvae in Epeiris: area dorsalis lateribus rufescens, medio longitudinaliter
pallida, margine sinuata, pone medium augustata;
vitta lateralis flexuosa, in medio grisea vel rufescens. Venter niger vel nigricans, lineis 2 parallelis, flavis, extensis a maculis pulmonalibus
fulvis ad anum, circa q vem puncta 4 palHda observantur.
? sub-adulta: abdomen in medio crassius, supra
et lateribus viridi-margaritaceum , unicolor. Mandibulae paullo minores. De cetero ut adulta.
& adultiLS, Pedes antici thorace 8:plo longiores.
Mandibulae longit. g thoracis, supra apicem spina
vaiida, porrecta, apice unidentata, armatae; spinse interiores in serie superiore 6 — q\ qvinta maxima et a reliqvis remota; in serie inferiore 9
minores. Palpi thorace tertia parte longiores, non
calcarati; lamina buibi linearis, integra. Oculi
paullo longius a margine antico, qvam in femi*na, distant.
Abdomen
testaceum, pictura obsoleta.
Praeterea plerumqve
similis feminae.
Pulluli et juniores obscuriores. Thorax lineis 3
obsoletis fuscis. Abdomen fuscescens, punctis crebris albido-margaritaceis reticulatum, rudimen.toqve picturae adultarum ornatum. — Oculi laterales sat approximati, semper tamen tuberculis
K, F. A. Hundl. 7882.
^7
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discretis impositi. Mandibulae rectas, perpendiciilares, longitudine fere dimidii thoracis, ungue
multo breviore qvam in adultis. Maxillae qvoqve
breviores, in puUulis minirais qvadrata. Abdomen elongato-ovale.
Habitat in nemoribus pratisqve depressis, et
prope aqvas freqvens (Sk. Bl. Sm. G. Bob. Ög.
U.). Rete simillimum Epeirarura, inter culmos
fruticesqve, vel inter scirpos supra aqvara, vel
inter lapides extensum, verticale vel obiiquum;
et non raro fere omnino horizonlaie, qvod in
nullo rete Epeiree cujusdam observavi. Aranea
vel prope rete, vel in ejus centro sedet, pedibus 4 anterioribus antrorsum, posticis retrorsum
porrectis, corpori adpressis, tertii paris ad latera
extensis. Proprium nidum construere neqvit. Prtedam tenet mandibulis, neqve filis inglomerat. —
Adultas in raedio ^estatis occurrunt; pullulos ineunte hieme inveni. Propagatio a Listero desciipta, mihi ex avtopsia ignota.

Addenda

et eroendanda.

Vet. Acad. Handl, 1829:
Pag. 208. Pachrgnata Clerckii videtur esse
Theridion maxillosum Halin. Monogr. 4* P^* 4*
fig. 2; sed nomen a me, primum in diss. Acad.
de Araneidibus Svecias Lund 1823 propositum,
retinendum. — Pullus similis feminas adultas;
mandibula tamen minor ejusqve unguis caret
dente. Hane speciem deinde in paludibus ubiqve
vulgarem (Sk. — Upl.) inveni. Eandem, siraul cnm
reliqvis speciebus hujus generis, prope Hamburg,
Sept. i83o, copiose legi.

Pag. 2 11. P. De Geerii passim fi eqvens iii
gramine nemorum et hoi torum (Sk. — UpL). Juniores in fine aestatis iuventae, abdomine nigro alboqve, pedibus albido-testaceis.
Pag. 2 11. Linyphice Sectio i:ma est genus:
I
EriGone Sav. cujus autem cbaracleres, a cel. Savigiiy secundum niarem unius speciei propositEe,
emendandae. Maxillae levera non extrorsum dilatatafe, qvod in nostra descriptione corrigendum
est. — Non malé ut proprium genus disponuntur; sensini vero cum Linypbiis ita cobaerent, ut
bmites aegre distinguantur: Lin, pusilla nostra
transitum praebet. — lo species bujus generis
hodie novi, qvarum in numero est Theridium
pjgmceum nostrum (V. A. H. i85i pag. 12 r);
et plures, adhuc incertas, vidisse credo; qvas
omnes in monograpbia olim proponere studeo.
Unam e Java allätarn possideo.
Pag. 212. Z. longipalpis simillima Erigoni
vaganti ex Egypto (Sav. Eg. Aracbn. pl. i. fig.
9), sed differt thoracis parte cepbalica et femoribus anticis maris in nostra specie muticis. Palpi
longissimi nullam praebent notam genericam; mai res en i m specierum seqventium, qvi palpis brevibus gaudent de cetero maxirae huic affines sunt.
Feminse onanium specierum ita similes sunt, ut
aegre tan tum dignoscantur.
Pag. 2 1 5. L. rujlpesj mas et femina in arboribus freqventer inveniuntur. Adultse thorax
rufescit. Mas, palporum articulo patellari arcuato,
tibiali brevi subtus calcarato. — O va mense Julio in folio, more Tortricum, eonvoluto, depo! nuntur: 3o —
albida, libera, in lana alba, prolixa involuta, et linteo albissimo, laevi, nitido
tecta, in formam maculae rotundas albag, diam.
5 — 6 millim.
!

Mäter constanter prope o va vigi-
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lias agit, Pulluli in fine Julii exclusi, toti cinerasceiites.

Pag. 218. Lin, clathrata junior et ? inter gramina nemorum Scaniae passim freqvens.
Rete inter culmos extensum, 2 — 4 P^^^* supra
terram, tantum e piano horizontali, oiLiculari, ^
constat, filisqve tenuissimis compositum est; qva- I
re vix nisi tempore matutino, dum rore humectatum est, observatur. Aranea sub rete sedet,
et celerrime periculum efFugit. — Thorax adultae
longit. 1 1 millim.; paullo angustior, qvam in L.
montana.

yet. Ac. Handl, iSSi pag. iio. add. nov. sp. n:o 1

12. Lin, ^oczö//^ pallide fusca, abdomine depresso, t
nigro-marginato; palpis leminas maxime acu- j
leatis.

Descr. ? adulta. Thorax longit. i| millim. latitu- >
dine =| longitudinis. Pars cephalica paullo ele- j
vata, impressionibus
obsoletis; fovea ordinaria |i
omnino postica.
Fröns låtit. | medii thoracis, |
ante oculos
träns versim valde impressa.
Oculi j
subasqvales: antici raedii in tuberculo communi ji
sat approximati.
Mandihulas longit. dimidii tho- n
racis, crassitie femoris, e medio divergentes et )
angustatae, intus dentibus
validis armatfe; Un-Jt
guis =1 mandibulae. Labium paullo transversum, , !
subqvadratum. Maxilla labio diiplo longior, eoqve
ferc angustior, apice dilatata, non intus truncata. |
Palpi crassitie tibias, tliorace longiores; articuloj
femorali nuitico; reliqvi aouleis multis, majoribus
qvam aouleis pedum, arniati, se: pateila superne aculeo i; tibia subtus ad basin 4> supra apicem i; art. ult, in iilioqve laterc aculeis 4 s. 5
patentibus.
Pedes antici reliqvis longiores: long.
5:pla thoracis; 2'Å\ et 4»ti a^qvales; tertii =|anL
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ticorum; omnes pilis brevissimis et aculeis paucis,
validis instructi; patella =g tibise. Abdomen paullo depressum, late ellipticum, antice parum
promillens. Maramillae breves: inferiores raajores,
Apertura sexualis tegitur calcare longo, piano,
truncato, corneo (epigyne Sav.).

Color pallide fuscus, vel cinereus. Thorax plell rumqve sat pallidus, raargine lineaqve obsoletiore
media nigris. Pedes pallidi, diapbani, fusco-annulati. Abdomen antice et lateribus cingitur vitta
sinuata nigricante; area dorsi, hoc margine inclusa, cinerea antice et lateribus pallida.
adidtus fere major qvara femina, pallidior,
coloribus distinctioribus, pedibus obsoletissime vel
vix annulati. Pedes antici thorace 6:plo longiores;
2:di evidenter superant postremos. Palpi carent
aculeis, ut in Epeiris et Lin, montana constructis, thorace breviores. Mandibulas pauUo breviores! qvam in femina.
Habitat in Silvis Scanias orientalis (prope
Stenshufvud et WidtSköfle). Mense Augusti adultae in truncis arborum a sole radiatis, fere gregariae inveniuntur ; pedibus extensis sedent, et currunt, sat similes Philodromis. Nuilam aliam texturam hujus speciei vidi, nisi fda qvaedam, in
trunco, ubi sedent, extensa.
1 3. Z. alticeps fronte angusta, subconica porrecta; pedibus pallidis immaculatis.
Descr. Stuctura verticis insolita, fere eadem ac
in genere Hersilta Sav., a reliqvis Linyphiis differt; sed tamen vix potest jure distingvi; toto
' habitu praecedentibus similis. ^ Femina senior:
thorax, longit. 2 millim., låtit. =1 longitudinis, ovatus antice valde angustatus: fröns låtit. | medii
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thoracis; impressiones obsoletas; pars cephalica
sensim elevata et angiistata, obtuse conica, supra
os prominula, sen breviter porrecta , altitudine
frontis supra marginem oris =1 longitudinis thoracis. Oculi exacte ut in L. montana, in summa
elevatione frontis siti et totam ejus latitudinem
occupantes. Mandibulae longitudine diraidii thoracis, truncato-subconicas, parallelee; unguis dimidia mandibula longior. Maxillae parallelae, lineares, apice rotundatee, intus non truncatae. Labium subqvadratum , minutum: maxillis duplo
fere angustior et triplo brevior. Palpi aculeis solitis: i.inpatella, i— .2 supra tibiam, 5 — 6 in art.
ult. Pedes proportione i, 2, 4> 3: antici thorace
5:plo longiores; patella longit. ^ tibiae; pili adpressi; aculei non pauci in tibia et tarso. Abdomen crassum, ovatum, antice compressum, forma ut ill L. trian^ularu
Color: Thorax grisens s. testaceus, nudus, stria
tenui media et oculis nigris. Pedes eodem colore,
vel pallidiores, immaculati. Abdomen punctatoreticulatum apparet, griseum vel fuscuni, vitta
lateraU ventreqve obscui ioribus.
9 junior similis seniori, fronte minus prominente, sed tamen semper altior et porrectior qvam
in reiiqvis speciebus.
Mense Augusti et Septenibris ad Stockholm
et ad Stenshufvud Scanias inventa. Vitas ratio
investiganda. — Hane ob singuhirem structuram
omittere nohii, etsi marem non cognoverim.
Pag. I 10. Theridium longimanum in diagnosi
"abdomen subglobosum" dicendum. — Color maximc variabilis: inter individua circiter 12, qvas
postea vidi, saUcm ^ diirerentias coloris et picturae notavi. Thorax paUidus subdiaphanus; vel
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unicolor, vel vitta lata dorsali, antice dilatata,
oculos omnes incliidente, nigra. Pedes paliidi,
diaphani, plerumqve piinctis pluribus iiigris irrorati, et macula raajöre nigra in apice articulorum notati, non vero annulati. Abdomen ovaliglobosiim, subnitidum, pallidum, grisescens; e
punctis crebris albidis reticulatum apparet. Area
dorsalis angusta, lateribus sinuata: vel tota nigra,
vel obsoletior fusca, vel margine tantum maculis
nigris, fuscis aut late rubris! notato; interdum
antice nigra, fascia transversa varie formata alba;
interdum postice signaturis variis albis ornata.
Abdominis latera antice lineola nigra et interdum
punctis pluribus notata. Venter nigro- vel albomaculatus. — Hae omnes varietates certe ad unam
eandemqve speciem pertinent; copulationem inter
conjuges sat dissimiles observavi. Nescio an huic
synonyma sint qvaedam ex araneis n:o 36 — 4^'
Walck, Fne. Paris, qvae tantum secundum colorem, in his animalculis maxime variabilem,
definitae sunt: Unam feminam vidi, qvae non male
cum descriptione, ibi allata, Ar, tinctce convenit.
Prope Stockholm et in ericetis Smolandiae
hane araneolam freqventius inveni: mensis Aug.
— Sept. adulta.
Pag. 121. Th, pj-gmceum hoc loco delendum,
et in Linyphiaj sectione iima (Er ig one) ponelu
rufipedem collocandum. — Ejus loco inseratur:
8. Z%. castaneum griseum, abdomine lateribus
nigro , linea media pluries cruciata , lineaqve
marginali flexuosa albidis.
Ar, castaneus Clerck pag. 49» pl» 3. tab. 3.
Descr. Magnitudo et affinitas Th. 4 punctati, a
qvo colore, thorace pauUo longiore, convexiore,
antice non elevato, et abdomine angustiore dif-
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fert. — 9 aduha. Thorax longit. 2^ millim. latitudine perpar um longior, convexus, laevis, subnitidus; fovea ord. profuiida, centralis. Pars cephalica non elevala, parum prominula, minima:
låtit, frontis =| tboracis. Mandibulae (ut in Th.
4 punct.) minutae: longit. i tboracis, femore multo angustiores, cylindricae, perpendiculares, ungue transverso. Maxilla, Palpi, Labium, Oculi
et Pedes omnino ut in Th, 4 punctato, Abdoinen crassum, parum depiessum, oblongum: låtit. = 1 longitudinis, sparse pilosum.
Color. Thorax et pedes pallide fusca s. grisea,
annulis obsoletissimis nigricantibus. Abdomen
griseum vel pallide rufescens, nigro irroratum;
in lateribus vitta abbreviata nigra. Area dorsalis
cingitur linea non tenui, albida, utrinqve in angulos 5 — 6 flexuosa, postice evanescente, antice
evidentiore; Linea media albida cruces format
cum lineolis transversis albidis, qvarum 2 s. 3
posteriores evidentiores sunt.
& adultus sat similis femina^; ab ejus descriptione tanlum difiert, pedibus paullo longioribus:
antici thorace fere 5:plo longiores. Palpi tliorace
parum longiores, art. feniorali longissimo, patellari minuto, tibiali longo, obconico, simplici;
clava parva, lamina antica. Abdomen obscurius,
iiigricans, pictura ut in femina.
Habitat in domibus Holmi^e freqvens, nec
alibi a nac visum. Rcte sal maguum, in parietibus, ut Th. 4 punclati, exteusum, valde irregulare, iulcrdum horizontale. Aranea in angulo qvodam prope retc lalol. — O va circiter 5o olbida,
libera, in iudusio globoso lusco-virescente, sublanato, la^vi, diametro 3 — 4 niillim. Mense Augusti
deponunlur et Seplembri excluduntur. Pulluli nuper nali pallidi.
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Pag. 132. Th. benignumVar. c, rubicundocineieutn, pedes rufescenti-fusci , macula abdominis medio angustata. Abdominis latera distincte nigra, pilis ullis cinereis. Regio ante oculos et
pedes qvoqve pilis crassis, albidis, adpressis tecti.
Palporum art. ult. tumidior. An. dist. sp.? in Scanias et Smolandiae ericetis Julio— Sept. aduhum.
Var, d. Abdomen subtestaceum, macula postica
iiulla; pedes fusci; thorax angustior apparet. In
Ostrogothia mense Sept. inventum.
O va varietatis communis, in folliculo parvo, linteiformi, depresso, albo, diam. 2^ millim. Ejusmodi folliculi pleruraqve 3 in singulis nidis, mense
Julio inveniuntur, juxta vel supra se invicem
adnati. Qvisqve continet ova
raro plura vel
pauciora, alba, libera, globosa, pro matre maxima: singuli enim diameter vix minor est qvam
latitudo thoracis matris. Pulluli ante auctumnum
exeunt. Obs. pag. 124 lin. 5 ova 20 numeravisse
professus sum; qvod secundum veterem adnotationem descripsi, in qva observare neglexi ova
in 3 folliculis contenta fuisse; qvo modo sine
dubio intelligi debet, ita enim res se habuit in
nidis, qvos hac aestate (i832) examina vi.
Pag. 128. A, obscura hoc loco delenda; est
enim Clubiona accentuata Auct., cujus descriptionem emendatam vide infra.
Pag. 1 32. ante Drassum

inseratur nov. gen.:

Lycma *) Thorax ovatus depressus, aeqve convexus, antice valde angustatus et sensim depressus. Ocw// 4 posteriores majores, in semicirculum, vel trapezium, antice angustatum, dispositi;
*) A Xvnmvct, Lupa, ob slmilitudinein , saltem ocuIqrum, cura Araneis s. d. Jupis (Lycosa', Dolomede).
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4 anteriores minores, lineam rectara, margini aiitico propinqvam et parallelam, formant. Maxilloe
breves, convergentes, intus obiiqve truncatas. LaÄ/w/n parvum, 3-angulare, acutum. Mandibidce m\nutae. Pedes validi, postici reliqvis longiores,
mediocres. Mammillce textoriae parum prominulae,
parallelae, truucatae; inferiores breviores. Corpus
angustatura, pubescens, cinerascens.
Novura genus pro hac aranea condere necesse erat; nimis enim tam habitu qvara cbaracteribus ab omnibus, antea difinitis, differt. Est
fere media inter Drassos et Lycosas.
1. L, 5^imwa«^z pallide grisea, nigro-lineata, tibiis
tarsisqve 4 anterioribus subtus valde aculeatis.
Descr. $ adulta. Thorax longit. 2^ millira. Omnino caret impressionibus ; latitudo fere | longitudinis; fröns sensim convexo-depressa, rotundata
låtit. I medii thoracis. Mandibiilae longit. | thoracis, femore anlico plus duplo angustiores. Palpi
longit. thoracis. Maxilla latitudine parum longior,
extus paullo dilatata. Pedes ut in Lycosis constructirprop. 4- 2- 3-5 postici thorace 4:plo longiores; tertii =| posticorum; omnes aculeis longis,
sparsis; sed 4 anteriores, in lalere inferiore , praecertim armati sunt aculeis maximis: per paria in
tibia, 3 s. 4 i" metatarso, dispositis. Patella longit. dimidiae tibias. Abdomen oblongo-sub-cylindricum, thorace longius. — Color pallide grisens
vcl subtestaceus. Pedes immaculati. Thorax lineis 3 parallells nigris. Abdomen superne lineis
3, qvarum media nigra , antice gemina, postice
macnlata; laterales fusca?, nigro-maculata?; et praeterea lineolis träns versis, sat obsoletis, albo-pu^
bescentibus; lateribus nigro-irroratum; subtus grisen m, immaculatum.

Mas junior, (palporum clava noiidum satis explicala, sed tamen parum minor q va m fem. adulta eique similis. Adultus adhuc ignotus.
Hahitat in nemoribus Scanias et Blekingise
rarius, inter folie, in terram decidua, currens.
Feminae adultae tantum tempore vernali inventae.
Pag. 1 33. Drassus phaleratus: feminae numerosas e Norvegia a Cand. E Rosenschöld allatae. Omnes in abdomine lineola longitudinali, alba, postica, praeter picturam in loco citato descriptam, notatae. — Praeterea in descriptione
emendandum: patella pauUo longior qvam dimidia tibia.
Pag. 1 37. Drassus nocturnus. ? junior (long.
thoracis 2 millim.), tamen saepe gravida, differt
pedibus longioribus; postici longit. thoracis 3:pla.
Oculorum situs paullo variat: medii antici interdura remotiores. — Var. unicolor (Dr. ater) in
Scania vulgaris, o va parit mense julio, sub cortice siccato et soluto truncorum. Ova 3o vel plura, in folliculo depressissimo, adnato, pallide rubicundo-albo , dense linteiformi , diam. 7 — 8
millim. Folliculus tegitur nido s. tentorio albo,
parum majore, tenaci, linteiformi, undiqve clauso,
fere 5:gono; qvo in spatio angusto mäter versatur, neqve potest, nisi multo labore, exire. Pulluli versus finem aestatis exclusi, plumbei. - —
Adulta etiam in campis arenosis Scaniae currens,
non raro in veni tur.
Pag. 1 44- Ii"- 5: Club. atrox.
Pag. 145. addenda nov. sp:
6. Cl, virescens abdomine virescente, linea lata rubicunda. Pedes antici reliqvis multo longiores.
Descr. $ praecedentibus minor. Habitu externo
et colore pallido subsi milis Cl, holosericece,
korpus subnudum vel pube rariore tectura. Tho-
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rax omnino

ut in cl. holosericea. Oculi in

utraqve serie spatiis a^qvalibus distant; series
posterior paullo longior et curvata: oculi laterales paullo approximati, in eminentia communi, exigua, elevati. Mandibula ut in 2 praecedentibus. Maxilla recta, basi parum angustata,
plana, non im pressa, apice obtusa, intus obliqve
truncata: in viva cute molli, fere in angulum
prominente. Labiutn duplo brevius sed non angustius qvara maxilla, rotundato-qvadratum. Pedes proportione i, 4? 3, 3: antici longit. thoracis 4:p\a, sallem qvarta parte superant ultimos;
de cet. ut in prseced. Abdomen crassius oblongura.
Mammillae brevissimae, vix prominulae, aeqvales,
obtusae, parallelae.
Color pallide virescenti-cinereus. x\bdoraen
paullo magis virescens, superne vitta lata, media
longitudinali, fusco-rubicunda, antice late llavescente cincta.
^ junior preeter palpos clavatos similis feminas:
mandibulae vix angustiores. Adultus. . .
In campis et silvis arenosis Scaniae meridionalis, mensibus Junii — Sept. non raro inventa. Habitat in cubiculo fere globoso, magno,
utrinqve aperto, minus denso, in panicula graminis cujusdam bumilioris. — H«c sine dubio
sat allinis est Cl, nutrici ^ qvas tamen differt labio emarginato, sec. descr. Walckenaeerii, et maxillis transvcrsim impressis, sec. Latr.
•y. CL acccntuata cinerca, abdominis medio
maculis 4 obliqvis, approximatis, nigi is, 2 et
1 oppositis.
*) Hane araneani oliin iil novam speciem descripsi, secunduni individua qvjedani feminea adiilta, qvae ova
jam pepererant, et qvorimi in abdoniiue deti ito maci»-

jén accentuata Walck. Fne. Paris. —

Chc-

biona acc, Walck. Tabl. — Agelena obscura
Wet. Ac. Handl. i83i. pag. 128.
Descr. Media fere iiiter genera Agelena et Clubiona. Adultas et juniores sat dissimiles — ? adulta. Thorax loiig. 4 niillim. oblongus, låtit, fere
I longitudinis, supra aeqve coiivexus, postice parum truiicatus. Pars cephalica angustior, impressionihus lateralibus distincta; fröns depressa, latitudine vix ultra dimidia thoracis. Oculi omnes
eeqvales; in series 2 subjectas, spatiis eqvalibus,
dispositi: series in medio pauUo remotiores; anterior uiulto brevior, oculis omnibus 4 prominulis,
posteriores non prominuli; laterales sat distantes,
non in eminentia communi elevati. Mandibulae
mediocres: longit. | thoracis, perpendiculares,
subcylindrici, non ovato-convexae, crassitie femorum anticorum. Maxillae rectae, lineares, apice
pauUo dilatatae; ad 1 palpigerae, parallelae. Labium longitudinale, truncatum, longit. | maxillae,
ejusqve crassitie. Palpi crassitie tarsi, longit. thoracis. Pedes prop. i, 4> 2, 3, antici long. 3 i
thoracis; inter se magis inaeqvales qvam in Clubionis, setis aculeisqve instructi; femora non incrassata; tarsi sat tenues, scopulis nuUis. Abdomen crassum, låtit. | longitudis, fere obovatum,
paullo depressum , antice sat productum. Mammillfie infraapicales, brevissimae, occultatae, parallelae, cylindricae, truncatse: superiores majores,
apice setosae, articulo 2:do minuto, retracto.
Totum corpus dense pubescens. Color: obscure
fusca vel nigra, opaca, cinereo pubescens. Os nigricans.
Thorax vittis 2 lateralibus obscure fulas, huic speciei raaxime characteristicse, obliteratse
erant.

^
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scis. Abdomen superne in medio raaculis 4 parvis, distincte nigris, approximatis, obliqvis: 2 et
a anterius convergentibus vel contiguis. Maculag
pulmonales fulvae. Pedes cinerei, fusco-aniiulati:
femora e basi fere ad medium pallida, siibdiaphana.
Juniores utriusqve sexus, (longit. thoracis usqve
ad 2| millim.) pallide grisei, subpellucidi apparent. Tborax vittis 2 irregularibus, pallide fuscis,
Pedes pellucidi, maculis paucis: in femore tautum annulo pone medium et macula apicis, fuscis. Abdomen pallidum maculis mediis nigris. —
? Paullo senior (long. thoracis 3 mill.) obscurior,
abdomine superne, ante maculas riigras, flavescente. — Abdomen juniorum utrinqve sat attenuatum; pedes breviores: antici long. thoracis
3:pla; mandibulae majores apparent.
c? adultus mihi ignotus.
Habitat in fagetis Scaniae et Blekingias , intar folia arborum majorum, qvare minus freqventer invenitur. Sub media a?state adultae occurrunt,
qvo tempore ova inqvirenda erunt. Mensibus Aug,
— Sept. pulli freqventes sunt; eos tamen ex arboribus in terram descendere non comperi. —
Obs. Ab A^elena civili difFert proportione pedum et dispositione oculorum; nam in Agelenis
series oculorum anteriorum ita arcuata est ut laterales margini antico propiores sint qvam raedii;
in hac vero, et in plerisqve Araneis, laterales a
margine frontis longius distant qvam medii. A
Clubionis adhuc magis difFert structura thoracis
et mandibularum eadem ac in Ag. civili. Novum
genus pro hac specie certe condendum est, cui
verisimiliter plures species a cel. Waickena^r de
scriptas adsociandag sunt.
Cum vero has omnes
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ipse non viderim, neqve notse valde eminentes
adsint, qvibus novum genus stabiliri possit, hane
sub nomine jara accepto propono, qvamvis minime congruat cum descriptione generis Clubionse,
antea dato.
Pag. f47 — 8. Sparassus smaragdinus. In
scriptis de Äraneis disputatura est, utrum Ar.
roseus Glerckii et Walckenasrii mas sit Sp. sma-ragduli, vel propriam constitiiat speciem. Eum
nihil aliud esse, nisi marem speciei nominatae, in
hujus descriptione, ut rem nullo dubio subjectam
attuli. Sed qvo omnis tandem lis de hac re composita sit, addendum censeo: mares qvidem Sp.
smaragduii, abdomine viridi insignes, occurrere,
ut rite observat Walckenaer (Hist. Nat. des Ar.
loc. cit.); hi vero omnes juniores sunt, palpis
nondum explicatis. Ii qvi abdomine rubro-picto
gaudent (Sp. roseus) semper sunt adulti, palpis
perfectis; qvod eo certius affirmare possum, cum
utriusqve aetatis individua forte 20 examinaverim. Qva re accepta, Sp, roseus a catalogo ara*
nearum in futurum delendus est.
Sparassus ornatus Walck. etiam in Svecia
ocurrit. Mense Aprili hujus anni (i832) duos pullulos, colore exacte similes figurae a Walkenser
(Hist. Nat. 2, 8) datae, inveni, sub musco trunci
putrescentis prope SÖderto Scaniae. Cum vero
tempus et locus eos statim describere vetaret,
sub exsiccatione cito corrugati, ad describendum
inepti facti sunt. Eodem modo plures species, in
Fauna Patriae non introductas, legi; neqve dubito numerum Aranearum Sveciae olim dimidia
vel majore parte augendum

fore.

Species Svecanse Aranearum antea desciipta',
mihique ignotae, sunt;
i:o A. (Epeira) tuberculata De Geer VII p. 226.
Ar. n:o 6.
2:0
3:o
4:0
5:o

A. (d:o) ocellatus Clerck p. 36 pl. i. tab. 9.
A. (Ther id. )ybrwo5W5 Clerck p. 56 pl.3. tab. 6,
A. (Lycosa) inqvilinus Clerck p. 88 pl. 5. tab. 2.
A. (Attus) arcuatus Clerck p. i25pl. 6tab. i.
zz^Ar.grossipes De Geer VII. pag. 290 ar. n:o 28.

De nomiiie Aranéce tandem pauca dicere
liceat. Credo enim hoc nomen nulli generi e recentioribus iniponendurn , sed pro toto ordiiie
Araneidum, i. e. pro genere Linneano Aranea
conservanduin esse. Araneae enim, s. Araneides
Latr. re vera talem Ordinein s. divisionem secundarium, maxime naturalem, in Classe Arachnidum praebent, qvaleni e: gr. Coleoptera ia
Classe Insectorum. Divisio Arachnidum secundum
organa respiratoria maxime artificialis est, qvippe
qvae formas valde dissimiles conjungit (e: gr.
Scorpius et Araneam); et valde affines separat
{^Scorpium et Cheliferem). Divisio n a tu ra 1is Arachnidum ha3c fere erit: Ordo i. Aranecu , O. 2.
Scorpionides , O, 3. Holetra Herrm. &c. Orbitelae, Inaeqvitelae et reliqvas divisiones Aranearum
verae Familiae liujus Ordinis erunt. Secundum
hane ideam Araneae a summo Araneologo Walckenaer in genera minora distributae sunt, et hoc
sensu nomine Vraneee in toto opusculo, jam finito, usus sum. Eadem ratione nomen genericum
Araneae, qvamvis a summo Entomologo Lalreille
impositum, rejicere ausus sum. Ejus in loco accipiendum credidi nomen veterius Agelena Walck.,
potius qvam Tegenaria, q via brevius pulchriusqve sit, et a litera A incipiatur.

DICHELYMA.
Ett

njtt slägte bland

mossorna

j

beskrifvet af
CLAES

GUST.

MYRIN.

I närvarande tid, då kunskapen om mossorna
till sitt omfång blifvit så utbildad, att man i
detta afseende icke skäligen kan mer begära,
finnas bland dessa växter i Europa sannolikt
ganska få oupptäckta slägten. Det, hvars beskrifning jag härmed har äran lemna, utgöres af några hittills alltför ofullkomligt kända, samt till
Fontinalis hänförda arter, hvilka, så väl genom
naturliga som artificiella karakterer, derifrån så
afvika, att de visserligen bilda ett af de mest
välgrundade slägten i Bryologien. Det förtjenar
jemväl att anses såsom ett bland de intressantare, emedan det lemnar åtskilliga för systemets
grunder vigtiga bidrag, på hvilka jag uti bifogade anmärkningar velat fästa uppmärksamheten. Detta kan sjnas så mycket lämpligare, ju
mera vigten af generiska bestämmelser tyckes
råka i förgätenhet, äfven bland dem, som nitälska för arternas naturenliga behandling. Linné
hade härutinnan helt andra grundsatser från
hvilka ej alla funnit skäl afvika.
*) Linn. syst. nat. ed. 6. p. 216. philos. bot. p. loo.
119. 120.
K. V, A, Handl. i83z.
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Character

esseiitialis.

Fruetus lateralis. Peristomiura duplex. Exterius dentibus sedecim ; interius laciniis totidem,
trabeeulis transversalibus in reticulum conieum
connexis, vel in specie seeunda subliberis. Galyptra dimidiata. . Musci aquatici perennes^
caulibus ramosis ^ foliis trifariis nervö instructis s perichcetio demum valde elongato peduH"
culum vaginante j Fontinal em ciim Anictangio aquatico ^ Cinclidot o et Hjpno
conj ungentes,
Nomen a h%ucfi et eKv/xcc, ob calyptrse conformationem.
I. DICHELYMA falcatum: caule subramoso,
foliis trifariis lanceolato-attenuatis cariiiatis falcato-secundis, perichsetialibus elongatis convolutis enervibus pedunculum exsertum vaginantibus, capsulae ovato-oblongae operculo conicorostellato, dentibus peristomii exterioris rimato-perforatis. (Tab. VI.)
Fontinalis falcata Hedw, stirp. crypt, 3. p.
67. t, 24. spec. musc, p. 299. Sc/iwcvgr, suppL
i, P. 2. p. 3o8. Arnott dispos. p. 3 18. Brid.
brjoL univ, 2. p, 65c). Sprang, sj-st. veg. 4p, 188. Swartz adnot. bot. ed. TVikstr. p. 179.
musc, svec. p. 72. fFahlenb, lapp. n. 693.
svec, n, 1279. Mrrin Act. Holm. i83i. p»
1^1, Wikstr. ibid. i8:>4- P* 444' Ehrh. beitr.
3. p. 69. et 1 58. Hartm. liandb. ed, 1, p. 353.
Fries stirp. Jerns/on. p. 24. Wallr. crypt.
germ. 1. p. 2o5.
Fontinalis capillaeea Linn. svec, n. 982.
Ehrh, crypt. n. 2 o 5. Rctz. prodr. scand, n,
1Z20,
Hab. in lapidibus inundatis rivulorum frigidioruni sylvaticoruni, praecipue in regionibus
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magis montosis Scandinavise, a Lapponia per
Sveciam superiorem usque ad Werralandiara,
"Westmanniam et Gestriciam passim; dein Uplandiae, Sudermanniae et Smolandiae raro. In Noryegia australiore tantum circa Christianiara rarius
(S o m m e r f e 1 1), et extra Scandhia viae peninsulam
nullibi, nisi forsan Fris iae, repertura. Fruetum,
quem raro profert, aestate maturat. Specimina
optima, Sudermannias lecta, misit amic^ Cel.
Hartman, qui etiam in foveola lapidosa, aquilenta, colliculi ceterum aridi prope Eskilstunamj
plantam invenit laetissime fructiferam. Locis quoque subsimilibus Frisise inter Franeker et Harlinger a Meesio lecta dicitur.
Caules in rivulis rapidioribus magis elon-^
gati, uncias quinque et ultra interdum emetientes, simpliciusculi, plerumque steriles; in aqua
vero lenius manante breviores, magis ramosi> saepius fructiferi. Folia e basi latiore attenuata, longe
cuspidata, carinata, nervö ad apicem tenuiter denticulato-serrulatum excurrente, de cetero integerrima, areolis tenuibus elongatis composita^ trifariam imbricata, inferiora strictiora nigrescentia,
superiora falcato-secunda , saturate viridia^ nitentia. Pericbastialia intima bina vel tria valde
elongata, lanceolato-linearia , circa pedunculum
saspius spiraliter convoluta, prorsus enervia, apice
interdum fissa; exteriora sensim minora, uno vel
altero ad basin perich^tii^dmodum parvo, ovator
acuminato, nervö ad medium folium pertingente.
Vaginula elongata, parum incrassata, pistillis aliquot infoecundatis, paraphysibusque paucis, brevibus, triarticulatis ohsita. Pedunculus 5— 7linearis, perichaetio fere duplo iongior, laevissimus,
siccitate tortilis. Gapsula ovato-oblonga, erecta,
matura luteo-virens, senio fuscata. Operculum e
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basi conica oblique rostellatura. Calyptra grandis, capsulå plus duplo longior, diraidiata, humiditate circa pedunculum spiraliter contorta,
eidemque basi integra remanente diu adhaerens,
pallide straminea, apice subulato purpurascente.
Annulus nullus. Peristoraii exterioris dentes sedecim, lineari-lanceolati, erecti, rima longitudinali exarati, isthmis transversalibus cruras
conjungentibus. Peristomii interioris reticulum
conicum constituitur laciniis vel trabibus longitudinalibus sedecim, trabeculis transversalibus
circiter viginti connexis, om nibus eleganter purpureis. Flos masculus ignotus.
Obs. I. Calyptrae stiuctura in hoc musco e conforluatione peiichaelii niire dependet. In multis aliis quoque muscis eandem esse lationem mihi peisuasura habeo; nullibi vero manifestius vidi quam in Dichelymate et Fontinale. Calyptra in quolibet musco primum integra est; cum vero a vaginula avulsa ulteiius
crescere nequeat *), necesse est, si luitraeformis peinianeat, nt jam ab initio tam ampla formata fuerit, ut
capsulam maturam fovere possit **). Illud ipsum quoque est in Fontinale, perichaetio Jaxo gaudente; in
Dichelymate vero perichietium tam angustum est,
ut in eo non nisi angustissima foimari possit calyplra,
qnae dein a capsula increscente rupta, dimidiala evadit.
Eodem quoque modo fit in omnibus muscis, calyptra
dimidiata instructis. Fissuram aulem calyplraiura dimidialarum ergo mechanicam tantum habere originem,
*) Quamvis enira ab initio cuui apice operculi connata sit calyptra, ab coque, Hedwigio auctore, slratuni ejus intcrnum
oriatur, exindc tamcn post avulsionem menioratam succus accipit vitales vix ullos.
**) Si lam brovis est calyptra, »il modo operculuiu obtegat, saepissimc quoque uutr;T;forrais est. In Scbistostcga singularcm
hujus rci rationera obscrvavi. Calyptra quamvis angusta, et re*
speclu capsul;x2 satis longa , dcmum tamcu non dimidiata fit,
sed in vcrticem capsuhv quasi tollitur, atquc basi suå integer*
rima operculo bumili adbneret. Ergo ctiam ad levissimum taclum mox dclabitur.

non contendo. Multia enim organorum officia saepe praeparat natura, ubi nexura interiorem videre non licet.
In Dichelyinale nostro basis calyptrae, ut jam dictum
est, integra diu permanet, non tantum ob Jongitudinem calyptrae insignem (quae tanta est, ut non capsuJam,
sed peduncuium amplectatur basis calyptrae), sed etiam
ob spiralem ejus torsionem, qualem jam in Leskea
ätten uata sua observavit atque {stirp. crypt. i. t. 12.
f, 14. 1 5.) delineavit Hedwigius. Ipse in Didymodonte rostrato Wahlenb. basin calyptrae semper vidi
tortam, ob eamque rem tam pertinaciter integram, ut
capsula increscens, in arcus similitudinem curvata, calyptrae retinenti luclata sit, saepius non nisi post ulteriolem inclinationem expedita, calyptrå in pedunculo remanente. Quod in Di c hel. fa I ca to talis luctatio non
existat, calyptrae longitudini est tribucndum. In Weissia rosea, Gymnostomo tetragono, Timmia
aliisque, quid tale saepe observatur: in Galympere et
Astrodontio forsan semper; valde tamen vereor, ut
status il le unquam tam singularis sit atque memorabilis, ut ad characterem genericum suppeditandum , a
dimidiato distingvi debeat vel possit. Quorum omniura
mentionem feci, ne quiscredat, eam, quam in DicheI y m a t e descripsi calyptrae conformationem, modum quendam esse calyptrae mitrasformis, cum e contrario calyptris dimidiatis omnino priva sit. In D. falcato denique
observari potest quomodo calyptra et perichaetium siccitate simul explicentur, humiditate vero adeo convolvantur, ut capsulam juniorem, totumque fere peduncuium obducant.
Ohs. 2. Galyptram hujus musci adhuc solus descripsil
ipsius spcciei detector b. m. Swarlz {adnot. Itot. p, 180.),
Verba ejus; ''Calyptra longa, apice subulato
recto", nimis sane parca sunt, ut puto, quia characteri generico Fontinalis hane plantulae partera male
quadrantem reperierit, quamvis abunico, quod in herbario ejus adest, calyptrae exemplo, utrum normalis an
obventitia tantum fuerit ejusdem structura, tuto scire
non potuerit.
Obs. 3. In icone Hedwigii citata, quae, quantum
scio, unica hujus stirpis hucusque fuit, nonnulla sunt
corrigenda. Folia immerito enervia delineata esse, jam
multi observa\ere. FIos femineus paraphysibus minime
caret. Peristomium utrumque male depictum est. Inle«
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rius apud Hedwigium trabeciilas habet Iransversales
decem; in nalura vero duplo piures. In exteriore limae
Jongitudinales dentiunj omissae sunt. TaJes rimas equidem in peiislomio exteriore musci cujusdam diploperistomi alias non vidi *), unde in nostro valde memorabiles videantur. Tamen ad characterem genericiim formandum prorsus inutiles sunt. In specie sequente jam
desiderantur. In nauscis aploperistomis, ubi satis vulgäres sunt, quanto minus valeant, nemo non intelligere
debet. Quid si in peristomio interiore tam inconstanti,
occurrant talia foramina?
2. DIGHELYMA capillaceum: caule ramoso,
foliis remotis trifariis e basi latiore lineariattenuatis carinulatis subsecundis, peiichaetialibus elongatis convoluto-subulatis enervibiis
pedunculum inclusum vaginantibus , capsulae
ovato-oblongae operculo conico-rostellato, dentibus peristonii exterioris iraperforatis , laciniis
interioris subliberis. (Tab. VII. A.)
Fontinalis capillacea Dicks, crjpt. fasc, 2,
p, I. Schwcegr, siippL i. P. 2. p, Soy. B rid,
bry 61, univ, 2. p, 660. Spreng. sy st, veg. 4p, 188. Smith brit. 3. p, \33']. Éngl, Bot. t.
2432. Hook. et Tayl. musc. brit. ed. 2. p. XI.
et 142. t. 11. Swartz adnot. bot. ed. TVikstr.
p. 178. — Dill, musc, p. 260. t, 33. f. 5.
Hab. ill aquis Ameiicas borealis, unde
e Pennsylvaniae "locis lacusLribus'* a Bartramio
detectoie raissum primus descripsit Dillenius.
Ibidem iiide invenit Rev. M ii b 1 e n b e r g , et denique copiosius peregrinator Cel. Dru ramond, a
quo lecta specimina fructifera mecuni communicavit Illustr. II 00 k er. Qua^ specimina in ramulo arboris cujusdam, aquis olim submerso, sedem babent; vix tamen dubitandum, quin lapides quo*) In Bryo Gaii d i c Ii a ud i Ain. (Leptotheca Schwaegr.)
iamcn qi|id cjusmodi obscrvatuiu fciUir.

que incolat haec planta. Stirpem scoticam,
in rivulis alpinis a Dicksono repertam, Weissiam acutam fuisse suspicantur Hooker, Tay1 o r et W. A r n o 1 1 , negantibus Smithio,Bridelio aliisque, quibus adsentire valde sum proclivis, cum tam multis (etiam Swartzio, in cujus herbario specimen vidi) verum Dicbelyma
capillaceum dederit Dick son. Fontinalem capillaceam Scopolii {fl. carneoL ed, 2. n, 1287.)
et Wulfeni {Jacqii,^ collect, 2. p, 227.) Anictangium aquaticum esse, jam extra dubium positum est.
Caulis biuncialis — spithamalis, ramosus,
ramis patentibus, vario modo flexis. Folia laxe
disposita, obsoletius trifaria, prascipue versus apices ramorum secunda, subflexuosa, e basi latiuscula carinulatå lineari-attenuata , apice tenuissime denticulato-serrulata (in speciminibus gracilioribus, ex. gr. Dicksonianis, subsetacea, integerrima), nervö continuo percursa, tenerrime
elongato-areolata, e fusco straminea. Perichaetialia
interiora valde elongata, lanceolata, circa pedunculum convoluta; exteriora sensim minora: omnia
enervia. Vaginula pedunculo parum crassior,
pistilla gerens pauca infoecundata. Paraphyses
iiullse. Pedunculus (praeter vaginulam) bis lineam longus, perichaetio duplo brevior, laevissimus, vix tortilis. Capsula ovato-oblonga, pallide brunnea, ob brevitatem pedunculi ad latus perichaetii prospectans, per se erecta, quamvis ob perichaetium coercens saepius cernua.
Operculum e basi conica oblique rostellatum.
Calyptra ignota. Annulus nullus. Peristömii
exterioris dentes sedecim lineari-lanceolati, erecti, iraperforati. Peristomium interius constituunt laciniae sedecim, cum dentibus alternan-
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tes, processibus brevibus, trabeculai um transversalium primordiis instructae, non vero (saltem non in speciminibus meis) in leticuiuin
conjunctse. Peristomium utrimjque laleo-brunneum. Flores masculi in diversa planta axillares, gemraiformes, e foliolis ovato-rotundatis ,
acutis, concavibus, enervibus formati, inträ quae
genitalia tria vel quatuor, ovali-oblonga , incurviuscula, breviter stipitata, naraphysibus inaequaliter articulatis circumdata.
Obs. I. Peristornii utriusque stiuclura in hac specie
multo imperfectior est quam in praecedente. In perisloiuio exteriore rimae dentiura desideiantur , et interius a charactere generis normali tam discrepat, ut,
si arteni quam naturam cariorem haberem, ad Leskeam vel Neckeram (i. e. H ypnu m) abiegavissem,
vel proprii forsan generis nomine nuncupassem plantam,
cum Dichelymate falcato re vera tam arcte cohaerentem, ut pro forma quadara Jangvida ejusdem stirpis primo intuitu facile habeatur.
Obs. 2. Calyptra , quamvis adliuc non observata, e
forma pericliGetii , plantasque lotius affinitale, pro dimidiata certo est babenda, sine divinatione. In adnotationibus botanicis Swartzii, supra citatis, legitur: "Calyptra subuJata, basi la c era". Unde insufficientem hane descriptionem sumserit auctor, nescio. Dil1 en i US expresse dicit, se calyptram hujus musci non
vidisse. In speciminibus Miih le nbergianis aSchwaegrichenio descriptis, nulla calyptra residua fuit, et
Swartzius a Miih lenbergio plantara tantum mascuJam accepit. Dein a nemine, quantum scio, dum viveret
Swartzius, fruetus explicatus repertus est. JVec io
herbario ejus adsunt specimina feminea nisi nimis immatura Dicksoniana. Grediderim igitur eum calvptiam
Dovellam, perichsetio inchi^arn, investigasse. Sane quidem phrasis ejus calyptiani maturiorem spectare videtur; sed si ita, aenigma est, a me non aperiendura,
plerisque forsan adiaphorum.
Obs. 3. Forma capsulse in hac et praecedente specie
omnino eadem est, nempe ovato-oblonga , nec in hac
cylindracea, ut habent Swarlz, et Bridel in diagnosi.
Foiia trifaria esse, nec sine ordine sparsa, recte observat
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servat Swartz. Pedunculuru nimis longum pronunciant auclores, et Gel. Schwaegrichen pedunculo perichaetioque longitudinena , quam in speciminibus naeis duplo majorem, uncialem nimirura, tribuit. Gum meis
exempiis, modo brevioribus, optime convenit figiira
eximia Diileoiana.
Obs. 4- Gel. Ar no 1 1 raodo prorsus singulari hane
speciem tractavit. Figuram Di IJ en i i 33. y. 5.) ad
Fontinalera su bula tam pertinere posse opinatur;
plantara vero scoticam Dicksonianam pro mera We issi a acnta minime dubius habet. Auctorem igitur
utrumque primariura repudiando, speciem ipsara plane destruit. JVihilo tamen minus F. capillaceam ut
speciem propriam muscorum numero adscribit, auctoritale Schwaegrichenii. Cu jus vero plantam veram esse
D i 1 1 e n i a n a m , jam ex descriptione intelligi potest ; quod
vero ulterius comprobatum vidi ex specimine Miihlenbergiano in collectione Swartzii.
3. DICHELYMA. subulatum: caule ramosissimo, ramis bifariis pateiiti-divergeiitibus , foliis laxe imbricatis trifariis lanceolatis complicato-carinatis ei ecto-pateiitibus, peiichaetialibus elongatis convoluto-subulatis pedunculum vaginantibus. (Tab. VII. B.)
Fontinalis subulata Pal. Beauv. prodr,
cetheog, p, 58. Brid, bryoL univ. 2. p, 661.
Swartz adnot, bot, ed. Wikstr, p, i-yS.
Hab. in aquis purioiibus Georgias in America bo rea Ii. Aestale fructificat. Belvisius,
qiii speciem detexit, solus veperifc. Specimen
ab eo communicatum vidi in herbario locupletissimo Sw a r fc zia n o, cujus repetitum examen liberali benignilati Cel:i Wikström gratus debeo.
i
Caulis spithamalis et ultra '•'"), subbipinna! tim ramosus, ramis ramulisque patenti-divergentibus, junioribus apice subulatis.
Folia de
*) In specimine memorato, quod tabula nostra repraesentat, inferior pars evidenter desideratur.
K, V, A. HandU i832.
»9
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reliquo laxe imbricata, ereclo-patentia, trifaria,
ordinibus taraen duobus piopioribus, perfecte
lanceolata, complicato-carinata, nervö valido ad
apicem acutiusculum serrulatum procedente , ceteroquin integeii iraa, areolis tenuissirais elongatis
contexta, sordide virentia. Pericbaetialia numero
circiter decera (ut etiam in speciebus prscedentibus), exteriora minora obovato-rolundata, acurainata; inleriora valde elongata, late lanceolata, in
apicem subulatum convoluta, omnia enervia , pallide straminea. Flos feraineus pistillis ferrae septem, parapbysibusque capillaeeis articalatis compositus. Quibus ex pistillis in specimine examina*
to unum adeo jam increverat, ut apex calyptrae,
adbuc basi cum vaginula cobaerentis, dimidium
excederet pericbastium. Fructificatio in provectiore statu nondum visa. Flores masculi ignoti.
Obs. Specics valde insignis, paucis, ut videlur, Botanicis nota. Cel. Arnott, ceteiura acutissimiis muscorum existiinator, hane, seque ac praecedentem , peiquam
niale intellexit, magno ineo stupore, cum herbarium
Belvisii in promtu habuerit. Ex ejus sentcntia stiips
noslra conjiingenda est non tantum cum Dich. capilJaceo (cujiis ditFerentia ex descriptionibus iconibusque
nostris elncet), sed etiam cum Fontinale squamosa,
foliis augustis enervihiis integerrimis, perichaetialibus
brevibus laxis oblusis, cet. toto coelo diversissima. —
Folia non, ut perhibent Be a u vois, Arnott etBridel,
disticha esse, sed evidentissime trifaria, recte adnotavit Swartz. — Ad Dichelyma, quamvis calyptra in
statu explicalo nondunj sit visa, parum dubius hane
speciem ietuli,cum non tantum forma caljplrae novells, sed etiam longitudine anjnustieque perichéetii subulati, a Fontinale valde abborrens, cum genere nostro optime conveniat.
Species
4. DICHELYMA
curvata.

incerta.

distichum:

capsula elongata

^83
Fontinalis disticha Spreng, — Bosc, secundum ^rn, dispos, p. 3r8.
Obs. Planta Valde dubra^ quam a nullo, praeter Arnottium, auctore memöratara vidi, ne quidem ab
ipso SprengeJio in systémate vegetabilium. Gel. Arno 1 1 in herbariis vidit, distinclam putal, fructtimque
verbis citatis describit. Ejus igitur auctoritate speciem
recepi. Si ad vétiis genus Fontinalis juste pertinuerit, nunc potius ad Di c h el y ma est feferenda, curn
capsulae forma calyptram dimidiatam indicare videalur*

Explicatio

tabularum.

T a b. VI. Diclieljma falcatum,
Fig. I. Planta naturali magnitudine, superne fruetus
gerens vix maturos, inferne vetustos anni praecedentis»
2. Gapsula calyptrå obvelata, statu juniori. 3. Eadem
magis matura. 4* Galyptra in pedunculum delapsa,
humiditate spiraliter contorta. 5. Eadem demum expedita, sicca. 6. Orificium capsulae cum peristomiis.
7 — 9. Folia ex caulis partibus diversis. 10. Apex folii.
II. Particula caulis, cum perichsetio et capsula operculata prope maturitatem. 11. Aliud ejusdem frustulum. cum perichaetio et capsula omnino matura, operculo
delapso, sed calyptra in pedunculo residua. i3-— 15.
Folia perichastialia. 16. Vaginula cum pistillis infoecundatis et paraphysibus. 17. Singulura pistillum. 18.
Paraphyses tres.
T a b. VII. A. Dicheljma

capillaceum.

Fig. i. Planta naturali magnitudine, cum fructibus
maturis. 2. Orificium capsulae cum peristomiis. 3. Particula caulis, cum perichaetio et capsula operculata.
4. Fruetus singulus operculo delapso , foliisque perichaetialibus demtis, ut conspici possit vaginula. 5 — 7.
Folia perichaetialia. 8. Folium caulinum. 9. Apex
ejusdem. 10. Flos masculus. 11. Idem aperlus, ut
genitalia appareant cum paraphysibus.
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T a b. VII. B. Dicheljma

suhulatum,

Fig. I. PJantae supefior pars, uaturali magnitudine.
2. Pars caulis cum perichaetio. 3. Perichaetiurn apertum, cum calyplra admodum juveni, nondum avulsa, adstantibus pislillis infoecundatis et paraphysibus.
4— 6. Folia perichaftialia. 7. 8. Folia caulina. 9. Apex
foiii.
Onines figurae, praeter prima m cujusvis speciei, magnitudine plus minus aucta deJineatae sunt.
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Gustaf Wilhelm af Tibell, ledamot af detta
samfund sedan den ^4 April i8o5^ slutade sin
verksamma och gagnande lefnad den 8 Mars
sistlidne år (iSS^), icke fullt 60 år gammal.
Han har icke anspråk att hlifva räknad bland
vetenskapsmän i högsta mening,, bland dessa på
vetenskapernes vida fält sparsamt uppträdande
stor-män, kallade, antingen att ordna fen flutna århundiadens spridda forskningar, eller att, genom
egna, afslöja någon af naturens ännu dolda lagar,
lösa något af de tallösa band som ännu fjettra
menskiiga vetandet, gifva ny riktning åt kommande tiders sträfvande mot ljusets rjmder.
Den afgångne intager sitt rum nedom dessa led^
stjernor af första ordningen, men han var med
dem beslägtad, han ägde förmågan att uppfatta
det ledande ljuset, ihärdighet att göra forskninI garnes frukter gällande, snille att ordnande omfatta föremålen inom hvarje verkningskrets som
för honom öppnades.
Friherre af Tibell föddes den 13 Maj 1772
i på Malma rusthåll i Södermanland. Dess fader var
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Löjtnanten vid fortifikationen Christian Tibell;
dess moder Catharina Elisabeth Nordenfelt,
begge döde 1786. Ätten räknar för sin stamfader, Prosten i Seminghundra kontrakt. Kyrkoherden Skeptuna
i
och Lunda församlingar i
Upland , Petrus Thom^ , som blef Kyrkoherde
1592, och underskref Upsala mötes heslut i5g3.
Friherre af Tibell hlef, under det han idkade studier, inskrifven som Volontär vid Södermanlands regemente, befordrades 1788 till Underofficer, deltog i kriget mot Ryssland 1788,
1789 och 1790, samt derunder med heder i 8 särskilta träffningar. Tjenstgjorde vid regementets
fält-artilleri i den skarpa träffningen vid Keltis
baracker, då han eihöll tecknet ybr tapperhet i
fä/tj samt sedermera, till krigets slut, såsom biträde vid Fältfortifikations-arbetena; blef 1791 Under-Löjtnant vid Södermanlands regementes artilleri; 1792 då Krigs-Academien inrättades, Kompagni-Oilicer derstädes; 1794 Löjtnant i armén; 1795 Stabs-Kapten vid Jemtlands regementes fiilt-artillei i- och Kompagni-Chef vid
Krigs-Academien.
Trenne krigsår, verksamt tillbragte i UnderOflicers-graden , invigde honom tidigt i krigets
mödoi' ; visadt mannamod, vunnen erfarenhet,
vidgade kunskaper förde honom på de 4 följande hastigt genom 2:ne Officers-grader. Kapten
Tn^Ki.L, 23 år gammal, väckte redan ett rättvist
uppseende. Äldre män erkände hans förtjenster,
anande hans framgång; ungdomen, i hvars daning han veiksamt deltog, skänkte den stränga
men lifvande ledaren oförställd tillgifvenhet,
punktlig liöisaiuhet.
Aren 1792 — '79^» hvilka han tillbragte vid Krigs-Academien,
utgöra hans egentliga

bildnings-period. Han började med att deltaga
i ungdomens studier och öfningar, men blef
snart mogen att uppträda som dess lärare; begagnade flitigt och uppmärksamt andras undervisning, men bestämde sjelf riktningen för sin
bildning. Der vid följande mera sitt eldiga snilles ingifvelser än medelmåttans vanliga strid. Få
af hans jemnåriga voro i besittning af säkrare
kunskaper i hvad som egentligen tillhör detaljen
af krigsyrket, färre ägde lika förmåga att använda dem, ingen hade såsom han uppfattat
krigsväsendet i dess hela omfång, skådat detsamma, i förening med statsförvaltningens öfrige grenar, landets tillgångar och andra förhållanden,
samt på dem grundade lagar och författningar.
Desse hos en ung man ovanliga bemödanden skulle naturligtvis väcka uppmärksamhet.
De som ägde förmåga och tillfälle att rätt bedömma dem, blefvo hans vänner och gynnare, andra
ansågo honom för en yrhjerna, som djerf öfverskridit de för unga män vanliga gränserna, och
blefvo hans vedersakare, synnerligen som med
det omisskänligen ädla sträfvandet efter sann
förtjenst, och lofliga begäret efter sann ära, förenade sig en lågande frihetskänsla och en stormande beundran af de hjeltar som då lyste i
spetsen för det i strid med hela Europa käm^
pande Franska folket; ett sinnelag som den tiden,
ehuru ofta orättvist, ofta förblandades med den
råa folkförförarens, som under frihetens larf dödar friheten, och för dess sanna försvarare under bilan — En ung, medellös man, med såda-.
na anlag, sådan bildning, sådana tänkesätt, i en
sådan tid, skulle naturligtvis finna det i djup
fred hvilande fäderneslandet för trångt. Han begärde och erhöll derföre afsked från kompagni-
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chefs tjensten vid Krigs-Academien och Konungens tillstånd att resa utrikes. Till Frankrike
ställdes kosan. Några vänner, nära lika medellösa som han, gåfvo honom respenningar , mindre beräknande egna oppoffringar än den vinst
de hoppades fäderneslandet en gång skulle skörda.
Ankommen till Frankrike, blef han den i4
Juli 1798, efter undergången examen i matematik, artilleri och fortifikation, utnämd till
Ingenieur-Kapten i Fransk tjenst, och anställd
vid general-staben af Franska armen i Italien,
der han åren 1798 — 1799, 1800 och 1801
bivistade kriget, och derunder 1799 den \5 Juni såsom Chef för ingeniörerne vid a vant-gardet, bataljen vid Castel Nuovo; derstädes blesserad och på slagfältet utnämd till Bataljons
Chef (Öfverste-Löjtnant) vid ingeniör-korpsen.
Blef vid Turins öfvergång åter blesserad, samt
krigsfången; men efter 3 veckor utvexlad. Bivistade derpå trälFningarne vid Bussolengo och Rivoli nära Turin och samma år bataljen vid Fossano, der han, ånj^o blesserad, utnämdes till
General-Adjutant i Fransk tjenst. Li vistade sedan armens tåg öfver Alperne, stormningen af
förskansningarne vid Suze och Graviere, träfFningen vid Avigliano och slaget vid Marengo; tåget
till Toscana och fälttåget i Venitianska landet.
Anförde förtropparne vid öfvergången af Minciofloden, bivistade bataljen vid Puozzolo, de under fiendens eld förenade passagerne öfver floderne Adda, Brenla och Piave, samt träffningen
vid Castel fran CO.
Efter vajKMihvilans afslulaiule uppdrogs honom att, med de under dess befäl stående ingeniörer, upprätta en topografisk karta öfver
den del af Venetianska landet som högra flygeln

af Franska armen innehade. Efter fredens afslutande, samt armens återtåg ur Venetianska
landet, då Italienska national-försvaret skyndsamt skulle organiseras, inträdde han, på dåvarande förste Konsuln Bonapartes befallning, i
Italienska republikens tjenst, med bibehållande
af den Franska, och blef den g Juli 1801 kommenderande General-iVdjutant , Chef för ingeniörkorpsen och Direktör för Krigs- Arkivet, samt
förordnad att organisera desse verk, som då,
enligt en af honom på befallning uppgifven plan,
blefvo inrättade; hvarefter han med Italienska
ingeniör-korpsen och General- Adjutanten BrassiER med den Franska, erhöllo uppdrag, att gemensamt upprätta er fullständig topografisk karta öfver hela Italienska republiken. Likasom
han år 1796 var den egentliga stiftaren af numera Svenska Krigs- Vetenskaps-Academien , hvars
första Sekreterare han var, blef han ock Sekreterare af den på hans framställning år 1802
stiftade Krigs- Vetenskaps-Academien i Milano, i
hvars tryckta handlingar flere af honom författade afhandlingar finnas införde. Samma år erhöll han, på årsdagen af bataljen vid Marengo,
den 1 4 Juni, en hedersvärja, och befordrades
den 29 i samma månad till Brigad-General 3o
år gammal.
Han jäfvade således icke deras väntan, som
längtade att se söderns lager virad kring den efter ära och ljus trängtande Nordmannasonens
panna. Vi se honom bland ett folk, kändt för
obenägenhet att värdera förtjenst hos andra än
landsmän, vinna, icke allenast de befordringar
och utmärkelser, som förvärfvas med svärdet,
utan äfven den ovanligare att, ehuru främling,
användas i vigtiga förvaltningsvärf, som fordra

2^0
annat mod, annan och högre insigt än den som
på slagfältet utmärker krigaren. Den som färdas till främmande land för att hämta erfarenhet, utan att känna sitt fädernesland, utan att
äga en ordnad kunskap om dess styrelse, lagar
och författningar, han saknar den naturliga måttstocken för sina omdömen, öfver hvad han i
främmande länder förnimmer, behöfver en half
mansålder för att förstå hvad han ser, och hemkommer slutligen till fäderneslandet, medförande
mycket vetande om huru utrikes tillgår, mycken fördom för hvad han utrikes lärt, mycken
benägenhet att hemma göra gällande hvad han
under långt vistande utrikes utöfvat, utan afseende, på om sådant öfverensstämmer med hemlandets behof, egenheter och folklynne. Tibell
var ej blottställd för denna snara. Han medförde fran fäderneslandet all den erfarenhet och
bildning som fordrades för att hastigt och säkert fatta tillståndet i det land, dit han kom,
och anställa jemförelser med motsvarigheterne
inom fäderneslandet. Han ägde förmåga att betrakta hvarje ny företeelse med granskande blick;
kunde från första inträdet på främmande områden framgå som jemförande forskare; samla skördar af moget vetande; dem till fäderneslandet
hemföra och sålunda vinna egentliga ändamålet
för sitt sträfvande, jemte det, att på grund af
utrikes ytterligare ådagalagd mandom och skicklighet, hemma vinna befordran, odi derigenora
tillfällen att £:a2:na fäderneslandet i en vi
verkningskrets.
Denna öppnades för honom snart, och vi
se honom i nya vigliga befattningar gå nya öden
till mötes. Sedan han den 8 Mars i8o3 blifvit
iiämd till

Major

i Svenska

armen,

samt till

fäderneslandet återkallad , begärde och erhöll han
afsked ur Franska krigstjensten, och utnämdes
vid hemkomsten den 6 Aug. i8o3 till Öfverste
Löjtnant och General-Adjutant af flygeln, samt
anställdes till tjenstgöring hos Presidenten i KrigsKollegium. Förordnades sedermera till ledamot
i koraiten angående armens tross och utredning samt fält-statsreglemente; den 3o April till
ledamot i extra revisions-kommissionen öfver
Krigs-Kollegii kassor och räkenskaper; den 3o
Juli till ledamot i Kongl. Krigs-Kollegium, och
den 5 derpå följande Oktober till General-Adjutant och Öfverste i armen, samt att i Presidentens frånvaro föra ordet i Kollegium. Samma
år den 22 Dec. ledamot i komiten för artilleriets organiserande. År i8o5 den i Mars adlad med namnet af Tibell; den 16 Mars ledamot i komiten till jägare-reglementets öfverseende; den 4 April vice Ordförande i Krigs-Kollegium; den 16 April Direktör och Chef för
den då inrättade, af honom föreslagne fältmätnings-korpsen ; den 24 April ledamot af Vetenskaps-Academiens matematiska klass; den 29 i
samma månad riddare af Svärds-orden; den i
Maj ledamot af Finska hushållnings-sällskapet i
Åbo. Författade på nådig befallning ett förslag
till tjenstgörings-reglemente för armens general-stab,vilket
h
samma år, trycktes och vid öfningslägret i Skåne pröfvades. Förordnades den
8 Augusti till ledamot i komiten angående fattigvården och sjukanstalterne i Stockholm. Var
samma år Konungen föl jäktig till Pommern och
der tjenstgörande som General- Adjutant för expeditionen, förrättandes tillika General-Qvartermästare-tjensten vid armen, hvilken titel honom
äfven den 6 Juni 1806 såsom Chef för fältmät-
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nings-korpsen tillades. Efter Konungens hemkomst från armen i Oktober månad samma år,
återtog han sin tjenstebefattning såsom vice Ordförande iKrigs-Kollegium. 1808 den 4 Februari befordrades han till General-Major; förordiiades ånyo till tjenstgörande General-Adjutant
för armen, den 6 Mars vid Ryska krigets utbrott; den 22 April till ledamot i krigs-komiten; den i4 September till ledamot af Finanskomiteen; den 16 November till ledamot i krigsberedningen; samt den 5 December att tills vidare förestå General-Adjutants-befattningen för
Flottorna. Den 28 Mars 1809 erhöll han på
underdånig anhållan tillstånd att nedlägga begge
General- Adjutants befattningarne. Här slutas
första perioden af Friherre af Tibells tjenstemannabana efter hemkomsten till fäderneslandet.
Vi se honom inom mindre än 5 år uppstiga i
rikets tjenst från kapitens till generals-graden;
erhålla utmärkelser; deltaga i alla vigtiga värf
inom krigs-styrelsen, samt 2:ne gånger beklädes
med det höga förtroende att vara General-Adjutant för Armen, och utöfva cn Krigs-Ministers
myndighet.
Sverige hade 1790 ärofullt slutat ett 3-årigt
krig, och hvilade i i5-årigt fredslugn, medan
krigslägan biann öfver nästan hela Europa. Denna stora Europeiska fäjd, som ännu fortgår, afbruten blott af vapenhvilan, dem vi kalla fred,
hade redan inom första årtiondet af sin tillvarelse framkallat så genomgripande förändringar i
det förut Ölliga sättet att föra krig, i begreppen
■om medborgarens pligt att deltaga i landets försvar, samt i sättet att inrätta och styra krigsväsendet, att h varje folk, som antingen af okunnighet, håglöshet, eller blindt förtroende till för-
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åldrade inrättningars förmenta tillriicklighet, försummade att följa tidens oafvisliga fordringar,
förr eller sednare skalle röna de bittra följder
af denna, ty värr, hos folken icke ovanliga tanklösa säkerhet. Vi se derföre redan vid slutet af
förra och hörjan af det närvarande århundradet
inom fäderneslandet flere aktade män af krigsståndet framstå klart utredande och ifrigt makande nödige omskapningar inom Svenska krigsväsendet. Krigs-VeLenskaps-Academiens handlingar
och flere andra under denna tid utkomne skrifter, samt talrike otryckte af styrelsen infordrade
eller af enskilte sjelfmant inlemnade förslag och
betänkanden rörande denna, synnerligen i stormiga tider, maktpåliggande gren af statsförvaltningen, vittna ojäfaktigt att landet icke saknade
män , som med uppmärksamhet följt krigsväsendets förkofran i andra länder och med ädelt nit
i ord och handling arbetade att göra äfven fäderneslandet delaktigt af upplysningens fördelar.
TiBELL hörde till deras krets, han var en bland
de varmaste och snillrikaste; efter hemkomsten
ur Franska krigstjänsten den erfarnaste; den lifligaste i striden mot fördomarne; den ihärdigaste att bära mödernes tyngd. Den som granskande följer hans embetsmannabana inser klart
att hans syfte städse var att bereda införandet
af en kraftfull krigs-styrelse, samlad under en
mans ledning, men med bibehållande af en förenklad kollegialform, för alla krigsväsendet tillhörande egentliga förvaltningsärender ; samt att
grundlägga rikets försvar på en väl underhållen
och bildad stående arme, förstärkt af en i fredstid
öfvad allmän beväring under ledning af den stående armens befäl och med densamma införlifvad.
Han ägde snille, kunskap
och erfarenhet nog
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for att redan då uppfatta en plan för rikets hela krigsväsende efter vidgade åsigter; nog dristighet och ungdomlig kraft att yrka och företaga dess verkställighet; men han saknade rikedom,
börd och tjenstålder, i en tid då personliga förtjenster, utan desse yttre stöd, i allmänhet hade
svårt att göra sig gällande, och synnerligen misstänktes och fruktades om de voro förvärfvade i
det land der Jakobinismen nyss fört härskarsvärdet. Då nu härtill lägges, att omfattande
reformer icke kunna genomföras utan att mångas vanor, fördelar eller åsigter förnärmas, så
inses lätt hvilken kamp han hade att utstå, och
den billiga granskaren, som i hvarje sak väger
ändamål, medel och motstånd, skall icke neka
den aflidne nitiske mannen rättvisa för det myckna goda han under sådana tider och omständigheter förmått uträtta; synnerligen om derjemte
i betraktande tages, att riket just under begynnelsen och fortgången af refor merne inom krigsväsendet, invecklades i ett vidtutseende krig.
Europas ställning var vådlig. Franska folket gick från seger till seger. En allmän öfvertygelse om Franska maktens och dess lyckliga
ledares oöfvervinnlighet, beherrskade folken som
fåfängt stridt, och delades af regenterne, hvilka,
böjde under den väldiges vapen, antingen i tålig stillhet betänksamt afvaktade tiden att afskudda oket, eller begagnade tillfället att, under
den mäktiges vingars skugga, vidga egna områden på ärliga bundsförvaudters bekostnad. Sveriges Konung, lifligt kännande orättvisan af Frankrikes framfart, vådan af dess öfver välde, fortfor
ensam att utmana dess beherrskare till strid på
lif och död, troende sig kallad till mensklighetens odi de fallne Bourbonernas räddare, förlitan-

de sig, i svärmisk sjelfförvillelse, på högre makters omedelbara bistånd, samt afvisande hvarje
klok beräkning af egen styrka, omständigheternes kraf, verkliga vänners ställning, förmentes dolda ränkor. Friherre af Tibells lott blef,
att under denna Sveriges pröfvotid 2:ne gånger
kallas i spetsen för krigsärenderne, och således
till föremål för alla de missnöjen och anmärkningar öfver felaktiga åtgärder, som under detta
sorgliga tidsskifte hemskt nedstämde nationalkänslan, och högljudt uttalades sedan statshvälfningen inträffat. Alla kände djupt de olyckor
som oförtjent slagit fäderneslandet, alla insågo
mängden af misstag som ägt rum; få kände olyckornes rot, misshagens upphof, färre voro de
som i en tid , då nya män framträdt att leda
allmänna ärenderne, vågade eller vårdade sig
om att taga den nedstigande medborgsmannens
försvar; hvars öde blef att i långa år oskyldigt
\\ bära skuldbördan af andras politiska villor,
omogna, ständigt vexlande planer, beräkningslöst, t vert emot dess offentliga afstyrkanden, anbefallda och utan sammanhang verkställda krigsföretag.
Väl inlemnade Friherre af Tibell redan
den 19 Mars 1809, sex dagar efter regementsförändringen, till regeringen en utförlig, på offentliga handlingar grundad, embets-berättelse och
redogörelse för sin sednast anförtrodde befattning;
men ehuru dåvarande Hertigen, Riksföreståndaren,
genom general-ordres af den 20 i samma månad, befallte berättelsens aflemnande till krigsarchivet och en afskrifts meddelande till KrigsVetenskaps- Academien , förblef likväl detta vigtiga bidrag till tidens historia i i3 år okändt
! för allmänheten, tills det år 1822 fick ett rum
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i nämde Akadeinies handlingar. Denna utmärkta skrift, upptagande mer än lo tryckta .>
ark, utgör, bland de talrika som. den aflidne efterlemnat, den som klarast uttrycker dess tänkesätt, som embetsman och undersåte. Författad
under första dagarne af en timad stats-hvälfning, framgår berättelsen med ett värdigt lugn,
klart upplysande händelsernas orsaker och följder; stödande sig på offentliga handlingar och
allmänt kända tilldragelser, utan sidohugg till
eget försvar; hvarken förnärmande sanningen
eller den aktning hvarje ädel man är skyldig
olyckan och den fallna menskliga högheten ; samt
slutande sig med följande lika anspråkslösa som
enkla framställning: "Eders Kongl. Höghet värjdes vid dess bedöm mande taga i nådigt öfver'Vägande den tids bekymmersfulla omständighe"ter i h vilken jag var kallad att tjänstgöra. Med
'*en redlig undersåtes uppriktighet har jag i min
"befattning alltid framställt, hvad jag efter mitt
"bästa förstånd och samvete trott vaia Konun"gen och fäderneslandet nyttigt, samt der efter
''med en militärs skjddiga lydnad verkställt de
*'högre ordres mig blifvit gifna."
Friherre af Tibeix lemnade det upphöjdare
rum han innehaft och inskränktes till utöfningen af sina vanliga embetsmanna-göromål ; men
tillitades så ofta förrättningar sig företedde, som
fordrade mödosamt personligt arbete och mogen
erfarenhet i förvaltnings-ärender. Sålunda förordnades han redan den i5 Augusti 1809 till
ledamot i komiten för utarbetande af plan till
en allmän passevolans-inrättning för indelta ar-,
mens underhåll vid möten; den 19 September,
att som Konungens Kommissarie afgå till Frank-)
rike för att utvexla krigsfångarna, samt den 26 t

Febru-

Februari 1811 att utse och föreslå tjenligaste
stället för en fästnings anläggande i Norrland;
samt kallades den 16 i samma månad till arbetande heders-ledamot i Krigs Vetenskaps-Academien. Nämdes samma år den 3 Juli till Chef
för de då förenade fortifikations och fältmätnings-korpserne , och gjorde samma år en resa
till Frankrike. Han blef den 11 Februari 181 2
entledigad från alla sina innehafvande embeten,
lefde sedan efter sin hemkomst på sin landtgård
Rönninge i Södermanland; men inträdde den 7
Juni 1 81 4 åter i rikets tjenst; förordnades den
27 i samma månad till ordförande i Krigs-Hofrätten; 181 5 till ledamot i Krigs-Kollegium ; och
samma år utnämd till Kommendör af SvärdsOrden. Erhöll 1 8 19 nådigt förordnande att sammandraga alla gällande författningar rörande
krigsväsendet till lands, ett vidlyftigt arbete, som,
fulländadt på nådig befallning, utgafs 1822, innehållande nära 100 tryckta ark. År 1820 den
i^j Februari utnämdes han till ständig ordförande iKrigs-Hofrätten och förordnades den 19
Oktober att derjemte fortsätta tjenstgöringen i
Krigs-Kollegium, som vice ordförande. Utnämdes år 1 82 1 till Kommendör af Svärds-Orden
med stora Korset, samt den 5 December till Riddare af Franska Hederslegions-orden. Förordnades 1822 den 23 Mars att föra ordet i KrigsKollegium under Presidentens frånvaro som RiksStåthållare i Norrige, och samma år till ordförande i komiten till granskning och öfverseende af krigslagarne. Befordrades 1824 den i4
Mars till General-Löjtnant; samt den 2 November till President i Krigs-Kollegium. Kallades den 14 December till ledamot af samfundet
K. V, A, HandL i832.
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för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia, samt den 28 Februari 1826
till heders ledamot af Kongl. Yitterhets- Historieoch Antiquitets-Academien.
Samma
år den 22
Mars förordnad till ledamot i komiten tiJl öfverseende af författningarne
rörande besvär i
ekonomi- och politi-mål; och den »7 Juni 1827
till ordförande i komiten till förvaltnings reglementets granskning. Han upphöjdes samma
år den 4 J^^i i friherrligt stånd ; förordnades år
1828 den I Oktober till ordförande i komiten
för sammandragandet
och
öfverseendet af de
angående
rustoch roLe-hållares skyldigheter
utkomne författningar; samt den
12 Februari
i83o till ledamot i komiten att utarbeta förslag till en förändrad lönereglering för indelta
armen och
generalitetet,
jemte flere dermed
gemenskap ägande ämnen.
Mångfaldiga befattningar hafva varit Friherre AF TiBELL, under en nära 44 årig tjenstetid anförtrodde; oafbiutna mödor hans lott. Men
han älskade sträng sysselsättning och fann alltid
nya föremål, som föitjente utredas, derlill omtänksamt användande hvarje ögonblick, som ej
upptogs af de trägna, egentliga embetsgöromålen.
Talrika efterlemnade skrifter bära vittne härom.
Nära 5o af dem äro till trycket befordrade,
antalet af de otryckla , förnämligast utgörande
belänkaiideu och utredningar af förrättnings-ärender, är vida större. Alla hans arbeten bära
stämpol af klar upplattning, enkel framställning
och ett rent språk, och bör icke obemärkt lemnas, att han i allmänhet omsorgsfullt bemödat
sig att befria modersmålet från onödiga främmande ord och talesätt, samt vid krigsvetenskapliga
niänens afliandlanden införa eller återupplifva (
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konstord. Han arbetade med beundransvärd ihärdighet, ordning och lätthet dervid,
miderstödd af ett starkt minne; ägde en sällsynt
förmåga att ordnande uppträda vid öfverläggningar, äfven öfver frågor, som lågo utom hans
egentliga yrke; älkade upplysning; meddelade
gerna och utan förbehållsamhet sin kunskap; samt
ägde ovanlig rikedom på utvägar att göra sig
fattlig och att lämpa sitt framställningssätt efter
ämnets och personernes beskaffenhet.
I sin förvaltning var han laglj^dig och samvetsgrann; obenägen mot onyttiga afvikelser från
stadgad ordning och plan; omtänksam vårdare
af statens egendom.
I sin enskilta lefnad var han sparsam, men
noggrann om andras rätt. Dog fattig på ägodelar, men rik på förtjenster, ärad och saknad af
Konung, medborgare och vänner.
Friherre af Tibell var 2:ne gånger gift.
Första gången den 27 September 1799 med Carolina Mariana de Ferrand, dotter af Öfversteii
i Fransk tjenst Charles Louis de Ferrand; andra gången den 22 Mars 1819 med Sophia Albertina Cederling, dotter till Majoren C. F. Cederling. Han efterlemnade 2:ne barn af förra
giftet: sonen Napoleon och dottern Mariana Wilhelmina; af sednare giftet dottern Chari.otta
Cecilia.
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Förteckning å de af framlidne Presidenten m,
771. Friherre af Tibell utgifne skrifter.
i:o Svar på kritiken öfver Professor Tr)R>-GRE>-s
artilleri teori-curs, infördt i dagbladet
Stockholras Posten, N:o 25 och följande numror för år 1796.
2:0 Krigs-tidningen, sex numror, tryckt i Stockholm 1797. Tredje upplagan utkom 181 o.
3:o Förslag till ett reglemente för armens
general-stab; på nådigste befallning författadt och tryckt i8o5.
4:0 Om höjdernes sammanhang på jordklotet,
tal hållet vid prcesidii nedläggande i Kongl.
Yetenskaps-Academien den 9 Augusti 1809.
5:o Åminnelse-tal öfver General-Lieutenanten

6:0

7:0
8:0

g:o

10:0

General-Qvartermästaren m. m. to>- Arblv,
hållet inför Kongl. Yetenskaps-Academien
den 7 December 181 7, tryckt 181 8.
Åminnelse-tal öfver General-Lieutenanten,
General-Fålt-Tvermästaren m. m. Friherre
C. VON Gardell, då dess sköldemärke krossades den 27 September 1821, tryckt samma ål'.
Åminnelse-tal öfver Generalen af infanteriet
m. m. Friherre af Klerrer.
Aminnelse-tal öfver Generalen af infanteriet
i Kongl. ISorrska armen m. m. Krogh hållne inför Kongl. Krigs Yetenskaps-Academien, tryckte 1821.
Sammandrag af författningar, rörande fbrvallningcn af krigs- väsendet till lands, författad panådigste befallning, tryckt 1822.
Serafimer-Ordcns historia i första tidehvarfvet från 1 285 till 1748. Tryckt 1826 på
Serafmier-Ordens bekostnad.
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ii:o Uti Svenska krigsmanna-sällskapets, sedermera Kongl. Krigs Vetenskaps-Academiens
handlingar, äro följande dess skrifter införda:
^797 Beskrifning om de militära undervisningsverken Sverige.
i
— Erinran vid anmärkningarne öfver Generalen m, m. Frih. v. Siegeroths
afhandling om Gränsfästningar.
— Om Deployeringar.
i']gS Tankar om Svenska infanteriet.
— Beskrifning om Recognoscerings-Inrättningen i Finland.
— Om krigsväsendets inrättning i Schv^eitz.
1799 En rättskaffens krigsman.
— Om den tjenligaste krutladdning.
— Samling af Svenska Artilleri-försök,
med bifogade anmärkningar.
1802 Beskrifning om Italienska Krigs- Vetenskaps-Academiens stiftelse och arbeten, år 1802.
—

Anmärkningar rörande försvenskning
af vissa militäriska konst-ord.
1804 Om Casemater.
— Anmärkningar rörande kanoners längd
och kulors spelrum.
1 80 5 Tal då han såsom föredragande nedlade sitt embete i Academien 1804.
1806 Något om
tioner.

dristigheten i krigs-opera-

— Om smidda jernkanoner.
1807 Tal hållet inför K. Krigs-VetenskapsAcademien vid återkomsten från utrikes krigstjenst.
— Om Kongl. fältmätnings-corpsens inrättning och arbeten. Fortsättning i
1826 års handlingar.
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1807 Om Italienska
topografiska corpsens
inrättning och arbeten.
_ Om det nyare befästnings-sättet.
^ Strödda anmärkningar öfver Svenska
armens förplägning i fält.
181 1 181 5 — Om Kongl. Krigs- VetenskapsAcademiens stiftelse och arbeten. Tal
hållet vid stjresmanna embetets nedläg andeAcademien
i
år 1 81 2.
1 81 7 Om tidens användande.
1 82 1 Genera] -Major af Tibells underdåniga embets-berättelse då han nedlade General-Adjutants-befattningen, år
1809, tryckt 1822.
^ Tal vid nedläggande af styresmannaembetet i Academien den 12 November 182 i: om nyttan af de åligganden Academien föreskrifvit sig att
uppfylla.
1822 Om fysiska geografin.
— Tal vid styresmanna-embetets nedläggande iAcademien den 12N0V. 1828:
om huru Svenska krigsväsendets öfverstyrelse under framflutna tider varit
inrättad.
12:0 Uti Italienska Krigs-Vetenskaps-Academiens
handlingar för åren 1802 och i8o3äro följande dess skrifter införde;
1) DcUa
fatica e della strategia.
2) Del le Gar le Topografiche.
3) Delle memorie militari.
4) Reflcssioni sopra londinanza militari.
5) D'un dizionario militari.
6) Delle conversioni.
7) Delle cascmatte.
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8) Esposlo dei lavori esegniti dalcoipo Topografico della Republica Italiaiia.
9) Esposto dei lavori delF Academia Militäre della Republica Italiana.
i3:o Uti Södermanlands Kongl. hushålls-sällskaps
handlingar för år 1820:
Något om vattendragen i Södermanland.
1^:0 Uti Broocmans magasin för föräldrar och
lärare, 2:dra häftet 18 10.
Om Frankrikes undervisningsverk från början af revolutionen till när varande tid (i 810.)
i5;ö Uti tidskriften Iduna. Tionde häftet 18^4^
Undersökning om tiden då den af Konung
Magnus Ladulås utgifne, såkallade Skenninge stadga blifvit utfärdad.

Biografi
ÖFVER
Geschwornern

EMANUEL

ROTHOFF.

rliMANUEL RoTHOFF, SOn af Berg-vådefc och Riddaren af K. N. O., Birger Fr. Rothoff och Magdalena AF Geijerstam, föddes på Carl-Gustaf-stads
bruk vid Eskiltuna den 12 Juli i^SS, Fadren,
en man af utmärkta natursgåfvor, som hade sjelf
fått en vårdad uppfostran och — genom förbindelser med sin tids statsmän, konstnärer och
vetenskaps-idkare"''') — en vidsträckt verldser farenhet, sparde hvarken medel eller uppmärksamhet på sonens bildning. Denne fick redan vid 7
års ålder, tillsammans med en äldre bror '■*'"'''"), särskilt lärare , nu mera Domprosten, Doktor E. Bergström, och hölls allvarligen till studier, ej allenast af de klassiska språken, utan äfven af
historien och de exakta vetenskaperna. Om sådant är sällsynt vid den enskilta undervisningen,
länder det så mycket mer till beröm för läraren,
som utan tvifvel ännu med rörelse och saknad
erinrar sig de 8 år han tillbragt med en sådan
lärjunge, slutligen mindre som lärare än som
vän, sedan sjelfva undervisningen mer ägnades
åt en yngre broder '™'). Ar 1806 tog E. Rothoff hofrätts- och
1808 bergs -examen, med
heder.
*) Vän med Stals-Gontorets President Lagerheim, med
Sergel och flere vetenskapsmän.
**) IsAAc, Under-löjtn. vid Artilleriet, död 1808 vid Eda
Skans.
***) Revisions-Sekreteraren Birger Fredric Rothoff.

3o5
heder. Efter alt hafva under lo-årigt vistande
vid academien förvärfvat sig lärares aktning och
vänskap, inskrefs han i Bergs-Kollegium i December 1808, och använde de 2:ne påföljande åren
skifte vis till tjenstgöring, och till kemiska arbeten hos
Prof. Berzelius som lagt hans undersökningar af
nickel och kobolt till grund för beräkningen af
de förhållanden, hvarunder dessa metaller bilda
salter*). Äfven för mineralggien under dessa
åren verksam, fann han i Långbanshytte grufvor

i Wermland ett eget mineral ''•''''*), som Berzelius benämt efter uppfninaren ''''^^^^^^ under h vilket trivial-namn detsamma blifvit upptaget af mineralogerne. Ordning, drift och skarpsinnighet
utgöra egenskaper hos den verksamme, h vilka,
fastän blott pröfvade på vetenskaperna, merendels
blifva af värde och förtjena uppmärksamhet, han
j må kastas af sitt öde in på hvilken bana som helst.
Det national- företag som slöt med att förena hafven, sedan det söndrat nationens tänkesätt,
börjades 1810 med slussbyggnader ^), innan man
visste huru ett pålitligt murbruk erhålles till billigt pris. Den för århundraden ryktbare man,
som väckte och genomdref detsamma, insåg snart
i ifrågavarande behof, och vände sig till Bothoff,
som emottog detta förtroende 181 o, samt fortsatte åren 181 1 och 1812 sina bemödanden för
detta vigtiga ändamål. De fleste kaikstens-arter i
granskapet af kanal-linien
undersöktes. Bedan
\ TT

' *) Lärobok i kemien, 3:dje del., s. 120 o. f.
**) Se Afhandl. i fysik, kemi och mineralogi, III, 324.
***) Rothoffit.
»J*) Vid Forsvik. Dessa slussar måste sedan ombyggas.
I
K. F. A. Handl. i832.
2 1
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1811 fann han, och år 181 2 bekräftade sig till
full visshet, att tillsats af aluii-skiffer gaf det
bästa cement för slussmurningar ; men emedan
det, hvaruti brunsten ingick *) fanns godt och af
Telford godkändes, fortfor man der med till år
1 81 5, då tillgången på brunsten dels aftog, dels
betungades af långa frakter, och alun-skiffern infördes efter den uppgift Rothoff lemnade. Sedermera har, så vidt kändt är, allt cement blifvit beredt med alun-skilFer, h varvid till det mesta hans arbetsmetod äfven varit följd, ej allenast
vid Göta-, utan äfven vid Hjelmare kanal, och
man kan derefter bereda ett i vatten hårdnande
murbruk af ämnen, som i Sverige förekomma ymnigt och erhållas till ringa pris.
Vid den tid, då Rothoff afsade sig vidare
göromål vid Göta kanal, förenade sig flere omständigheter, hvaribland fadrens med åren tilltagande sjuklighet, deruti att fästa hans uppmärksamhet mera vid enskilta än allmänna förhållanden. Gränsen dem cmelJan är dock lika obestämd
som likgiltig, der medborgerligt gagnande verksamhet är i fråga, som öfverallt skaffar sig ut) I Sverige hafva Qvist, Rinman m. fl. användt
bränd aliin-skifFer till cement; men att h varken dessa murbruks- sorter, eller dem Gadd föreslog, voro
rätt tjenliga, följer deraf, att Rinivian 20 år sednare företrädesvis omtalar pouzzolaiian (se Afhandl.
rör. Median. 1794^ s. 40- Bergman, som fann
Lena-kalken, berömd till mnrbriil, i)al/a brunsten, tillskref delta ämne mu(l)riiktts hårdnande i vatten.
Opvisc. Il, p. 229. Smeaton anmärkte, att orena
kalksorter voro de t)enligaste. tillsatte med sand.
(jemf Jern-Kontorets Annaler, 1824, s, 261.) Man
ser häraf, hvilken uppmärksamhet detta ämne ådragit sig.
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rjmnie nog. I Sverige finnas bolag, hvilkas angelägenheter utöfvat ett ganska märkbart inflytande på det allmänna.
Ett bland dem utgöres
! af bruks-societeten ; och äfven de större bruksbolagen kunna för sina orter räknas dit. Uti sådana angelägenheter begynte nu Rothoff taga
en verksara del, och för kännedomen af jernet
var fristads-rörelsen i Eskiltuna (hvarest den
största finsmides-till verkning i Sverige äger rum),
som han vid samma tid öfvertog af fadren, ganska lärorik genom beröringen å ena sidan med
finsmeden, och å den andra med förbrukaren.
E. RoTHOFF hade redan 1810 ärft
i
Uddeholms bolag, stiftadt 174Ö genom testamentarisk disposition af jernverks-anläggaren Bengt
Gustaf Geijer, hvars afsigt var, att genom en slägtförening gifva styrka åt den i WermJändska Elfdaln nyskapade bruksrörelsen, samt betrygga slägtens välstånd i bredd med ortens stigande förkofran. Då E. Rothoff inträdde i detta bolag,
lefde ännu stiftarens son, under hvars förvaltning redan 1787 en ny kyrka och kapellslag
i (^Gustaf Adolfs kapell) uppstått, der, hvarest förut endast några få strödda porten eller finntorp
funnos. Den vördnadsvärde gamle fann snart hos
den unge E. Rothoff det ljusaste hufvudet, största arbetsförmågan och det oegennyttigaste nitet
bland samtida intressenter, och att ingen så, som
han, uppfattade stiftarens anda, samt förmådde
leda dagens vexlande opinioner bland mångsinnade delägare. E. Rothoff motsvarade den åldriges förtroende, och hans ungdomskraft slöt
med den grånade erfarenheten ett förbund, hvaruti den sannaste patriotism utgjorde själen, slägtkärlek och hjelpsamhet formen, outtröttlig verksamhet medlet, och ortens samt bolagets samti-

3o8
digt stigande välstånd, den lyckliga frukten. Så
Llef folkets själavård, undervisning- och välstånd,
landetjs uppodling och förbättrade skötsel, vägars,
Låtfarters och flottleders Öppnande, en förbättrad
skogshushållning och jernhandteringens riktiga bedrifvande föremål för honom af lika vigt som bolagets egen vinst; ett i sanning stort sätt att förvalta enskiltes angelägenheter! — Han utverkade det
beslut, att bolaget skall bispringa alla dem af
sina underhafvande, h vilka sakna medel att besörja barnens undervisning; och var i allmänhet,
alltid den första, att med råd och gerning hjelpa. Sjelf uppgjorde han kontrakt för hvar och en
af bolagets talrika lägenheter, och granskade hvarje år, under 20 på hvarannan följande, verkan
på folkets bergnmg. Bland flere hundrade var
icke ett tiotal i behof af ändring; ett lika stort
bevis på skarpsinnighet som nit för folkets väl,
som också belönades med dess kärlek. — Åkerbrukets svaga tillstånd i Elfdaln sökte han afhjelpa äfven derigenom, att han tid efter annan
lät yngre arbetare från Elfdaln inläras till jordens skötsel vid hans eget åkerbruk i Södermanland, ifrade för afskaffandet af det i Elfdaln
brukliga mångåriga hafre-sädet på samma jord,
och införde vexelbruk, i början medelst utdelning
af frösorter. — Förutom de betydliga väganläggningar som under Rothoffs tid förehades i Elfdals-orten, både på statens och bolagets bekostnad , fastade han sig iifven vid ernåendet af en
oafbruten bålfart och transportled emellan Elfdaln och Vcncrii, genom sluss-anläggningar vid
Deij-fors och Forshaga sågverk i Clara elf.
Sedan Rothoff förmått stifta ett särskilt bolag
fördotta,af länets styrelse nitiskt omfattade ändamål, Uddeholms bolag hade tecknat sig för 20,000

Rrdr B:ko, ett statsbidrag stort 100,000 R:dr
blifvit beviljadt, början gjord med materialiers
anskaffande, och framlidne H. Ex. Grefve von
Plåten förklarat företaget i högsta måtto gagnligt och afsevärdt m. m.; afstannade det likväl
i följd deraf, att utbetalningen af statsbidraget
inställdes. Hans möda härvid är dock likväl icke
för framtiden förgäfves nedlagd, och sjelf upprepade han ofta, att belöningen för ett gagneligt
företag, hufvudsakligast ligger förvarad i den dertill drifvande känslan. — Skogshushållningen befordrade han genom bestämmandet af afbrukningens rätta mätt, samt genom skogarnas disposition efter belägenheten. En masugn flyttades; en
stångjernshärd flyttades från masugnarnas granskap m. m.; allt efter en sammanhängande plan.
Grufvedriften undgick icke eller hans uppmärksamhet. Bolagets betydliga jerngrufvor, Taberget,
hade i äldre tider bearbetats oregelbundet. Att
genom rätt anlagda försöknings-arbelen undersöka fältet; att genom vattens ditledande bereda
tillräcklig kraft för konst- och spel-byggnader;
att bringa malmbrytningens ekonomiska del i
skick under arbetarnes utkomst och trefnad i
förening med en ökad malmfångst till billigt pris
m. m., utgjorde beständiga föremål för hans mångåriga bemödanden, hvilka kröntes med den framgång, att Tabergs grufvor för närvarande äro de
mest malmgifvande, samt för framtida malmfångst
mest tryggade bland alla inom Filipsstads norra
bergslag. En af E. Rothoff utstakad försöknings-ort, hvilken ledde till upptäckten af ett
vidsträcla, med de äldre grufvorna parallelt strytaiide malmlager, bevarar åt efterkommande minnet af hans der nedlagda mödor, då den upptäckte grufvan redan året före hans död af tack-
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samma

intressenter benämdes efter honom. Omsorgen för malmens uppfinnande utsträcktes af
honom till hela orten , emedan han ansåg bolaget vara skyldigt att uppmuntra och understöda
försök till beredande af nya samt utvidgade malmtillgångar för framtiden. Att han under allt detta icke åsidosatte bolagets egna angelägenheter,
kan slutas deraf, att dess tack jerns-till verkning
under hans ledning ökades från 5 å 6000 till
10 å 12,000 skepp:d årligen; att under hans ledning och uppsigt, anlades år 18 19 Ufvanå bruk
i Wermlands finnmark, med 3:ne härdar och
i35o skepprd privilegieradt smide. Men den plan
han uppfattade för jernhandteringens riktiga bedrifvande i nämde ort, inskränkte sig icke till
bolagets enskilta fördelar, utan omfattade hela
det ofvanföre belägna landets befolkning och välstånd. Ända från Fämunds-sjön, derintill Röräås
kopparverks skogar gränsa, löper Clar-elfven nästan rakt sydligt till Venern genom Trj^sshilds
prestgäll i Norrige, samt socknarna Dahlby, Ny,
Ekshärad, Råda m. fl. i Wermland. Af dessa
trakter upptaga Trysshild, Dahlby, Ny och Ekshärads socknm- en högst betydJig yta, till större
delen glest bebodd af torftiga invånare, utan annat näringsfång än skogarnas sköfling genom en
sig sjelf skyndsamt förstöiande timmerhandel, ett
öfverdrifvet svedjande och en derpå grundad, föga lönande boskaps-skölsel. Jordmånens och det
iVostii^a kliniatcLs beskaffenhet utgör äfven, i största delen af dessa Irak te i-, ett i århundraden oöfvervinneligt hinder för åkerbrukets utvidgning till
grund för en ökad befolkning. Rothoff ansåg
jernhand teringen så väl här, som på de flesta
skogstrakter i riket, vara odlingens föregångare
och stöd, och fann nedra delen af Elfdaln belä-
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g€n så nära intill bergslagens nialnitillgångar, alt
en utvidgad tackjerns-till verkning kunde i Sunnamo, Råda och en del af Eksliärads socken, samt
Gustaf Adolphs kapell, tillvägabringas, och tjena
till grund för dels nja, dels utflyttade smid en i
den öfre Elfd als-ortens, i Clar-elfven utfallande
talrika sido-elfvar. Han ansåg Clar-elfvens båtbarhet allt ifrån Råda socken ända upp till Gunneby i Dalilby, en sträcka af g mil, lemna en
naturlig hänvisning på tackjernets uppfraktande,
och stångjernets ned fraktande för ringa kostnad,
och att, om alla dessa natur-förmåner rätt begagnades, en solid och vidsträckt jernlillverkning
i dessa trakter kunde befolka dem och rikta staten med nya medborgare och ökade stats-bidrag.
Utvidgad malmfångst i bergslagen, stora tackjernsblåsningar i nedra Elfdaln, stångjerns- och manufaktur-smiden i öfre Elfdalen, en uppstad vid
Munkforss, derifrån genom slussar vid Deijeforss och
Forsshaga kommunikationen blefve öppen med Göteborg, och som skulle bereda varubyte emellan öfre Elfdalns behof och produkter, utgjorde
tillsammans den ide, som ledde E. Rothoffs
verksamhet i Wermland. Samma hjelpmedel,
som fordom visat sig så verksamt vid jernhandteringens utbredande i Sverige, nemligen skogarnas bevarande närmast grufvorna för tackjernsblåsning, ansåg han äfven böra användas här,
och föreslog derföre utvidgandet af Filipstads
norra bergslag till nedre delen af Elfdaln. Oaktadt motstånd, i början af flere, och sedan af
färre vederbörande, har dock detta förslag vunnit afseende , ehuru på ett med hans större,
omfattande plan föga öfverensstämmande sätt.
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Så väl vid sammankomstei na inom Wermlands bruks-distrikt, som inom bruks-societeten,
deltog E. RoTHOFF med sakkännedom, en utmärkt
rådighet och sällsynt parlamentarisk färdighet i
de flesta öfverläggningar af vigt, och ämnen saknades icke, som påkallade hans uppmärksamhet.
De så kallade puddlings-försöken hade redan flera år fortgått utan synbart resultat, ehuru kostnaderna voro betydliga '•'"), då E. RoTHOFF år 1820
väckte uppmärksamheten, så väl på sättet att försöka, som på ändamålet med försöken, och yrkade på nödvändigheten att lära känna den produkts beskaffenhet
som i England erhölls genom puddlings-metoden , eller att söka Engelsk
erfarenhet, samt införskrifva och undersöka puddladt jern. Denna klara tanke gjorde sig genast
gällande, ehuru ny och opätänkt den öfverföll
hvar och en. Puddladt jern införskrefs. Rothoff,
som, jemte HagstrÖx>i och Rinman, utsågs att pröfva det, fann det svårt att bearbeta, sönderfallande i stora flagor, utåt kanterna, under omräckning, och lemnande blott korta stycken af riktig

(
»
I
:

täthet. HagstrÖm såg det under omräckning spjel-,|
ka sig såsom träd, och Rinman ansåg det vara såJ j
odugligt, att han betviflade det vara från Eng-j j

*)Då
circa 3o,ooo Il:dr B:ko, slutligen emellan
5o,ooo.

land. ^
och j
1

*) Uti en offentlig handling sades (i Mars, 1821) piiddlingsfor- '
söken "vara af så mycket större vigt, som med framgångebj MT
deraf, ocii med denna nya metods användbarhet, en
epok torde hörja, som gifver det Svenska jernet etl
afgjordt företräde framför de länders, hvilka icke äga,
med Sverige, lika godartade malmer till grundämne
för deras tillverkningar."
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land*). Ett lika oväntadt, som kärkonimet resultat — och den i Sverige allmänna, lo-åriga
föreställningen om arbetssättets fort) älflighet, utbyttes nu emot den motsatta öfvertygelsen om
dess oduglighet. Men Rothoff, som kände att
Engelskt puddladt jern förbrukades i stort, ej
blott inom England, utan äfven inom länder,
hvarest en hög införsels-tull på samma jern, klart
häntydde fruktan för täflan med samma länders
egna tillverkningar, föranledde genast pröfning af
finare dimensioner af puddladt jern, h var vid detsamma befanns användbart till många, äfven till
grannlaga behof, ehuru omsmidning fordrar varsamhet.
Engelska puddlade jernet hade undergått en
väsendtlig förbättring. Dess användbarhet till gevär, ankarkedjor m. m., borgade derför. Icke så
med det Svenska jernet. Polhem, Rinman och
NoRDEWALL hafva klagat deröfver, under ett århundrade. Detta ämnes- och slångjerns-beredningens tillstånd inom fäderneslandet förmådde
RoTHOFF, att, inför i823 års bruks-societet, yrka
på nödvändioheten af skyndsamma åtgärder till
förbättring. Jern-Kontors-inrättningen , sade han,
har haft till föremål, ej allenast hand teringens
bestånd, utan äfven dess förkofran. Hvarje näring, som icke delar den allmänna täflan, hvaraf
andra länders framsteg lifvas, skall småningom
blifva mer och mer umbärlig för verlden, hvars
anspråk hon ej motsvarar, och gifva vika för
medtäflare, som gått henne förbi, och fyllt den
plats, hon, sjunken
i glömska, lemnat ledig.
*) Det puddlade jernet hemförskrefs från Hamburg, och
tillhörde sannolikt ett äldre lager af Engelskt puddladt jern.
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Idkare af en sådan näring äro lika mycket att
beklaga, som deras fädernesland. Täflande i vanmakt, söka de hvar från sig hvälfva en förlägenhet, som väl tillskrifves konjunkturen, men i sjelfva verket är rotad uti industriens högre, tidehvarfven genomgripande ordning, och söka hvälfva sin obelåtenhet på samhället, medelst nedtryckning af priserna på råämnet och arbetet,
samt varans försämring. Talaren ville ej tillämpa denna sin mörka skildring på brukshandteringen i Sverige, men hvilade ingalunda trygg
för framtiden, utan att föreslå vigtiga åtgärder.
Hans väl motiverade, och af det mundtliga föredragets hela värma understödda, samt med en
ovanlig redighet utförda förslag, rörande jernvalsning, bifölls af societeten, oaktadt detsamma hade blifvit afstyrkt, både af dess fullmäktige och
deputerade. Iden var icke ny. Redan Polhem
hade väckt den, ehuru jernvalsningen i England
anses vara påfunnen af Ehaseldeen år i'j85. I
Sverige var den af vårt lands ryktbaraste författare
ansedd att kuiuia införas, och göra en betydlig
besparing i arbete"'); och framl. Hans Ex. Grefve VON Pr ATEN omfattade lifligt ^möj/ighefen af
en betydlig förbättring i en af rikets liufvudnäriJigarj alldeles nödvändig j om den ej skall
förfalla och gä under ■^^), Societeten beviljade
30,ooo R:dr till försöken, men innan de bragtes
i gång, var redan Svenskt härdsmält jern utvalsadt i England, och Rotkoff ägde vid slutet af
år 182 5 tillfälle att undersöka detta jerns egen-

*) Lär-bok i kemin, 2:dra del., tr. 1812, s. 199.
*'') T bref af den 12 Nov. 1824 till Assessor Lagerhjelm,
rörande tlera vigtiga delar af Svenska jernhandteringen.
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skaper ^'). Sedan han funnit det Svenska valsade jernet, i jemförelse med Engelskt eller Svenskt
(smidt), öfver vägande godt, tillägger han: "Gud.
ske lof", att iden om härdsmältning och valsning
var en klar, riktig tanka, som kan slå rot
i fäderneslandet. Min glädje är ganska stor,
så att jag nu tror mig hafva lefvat till något,
genom deltagande i denna sak, —
Hvem nekar ämnets vigt? och hvilken tviflar väl derpå,
att sanningen förr eller sednare gör sig gällande? Den ädle mannens glädje var ej allenast
stor, men den var ren_, och inga menskliga för-

*) Det profvade jernet var af 4 slag (hvaribland sorterna boch d Svenskt och c Engelskt jern):
aj slaget under stångjerns-hammaren till 2§ tums fyrkant, och utvaisadt till | tums rundt.
smältstycke, utvaisadt till | tums ruudt.
Engelskt jern af § tums fyrkant.
d_, slaget under stångjerns- hammaren till 25 tums
fyrkant och utvaisadt till i tums fyrkant.
Det prqfvades på 2: ne sätt:
1:0 under tung räckhammare i hastig gång:
Uj b och dj, uträckte dels till |, | samt mindre
än I tums fyrkanter, dels i samma heta till
I och tum platt o. s. v., befanns förträffligt,
C uträckt på samma sätt, fick i platta dimensioner kant-brakor och trasades i fyrkant-dimensioner.
2:0 i smidning för hand:
pröfvades pä allrasträngasle sätt i klyfning, utbladning, hålslagning, uppstukning och böjning, och förhöll sig i allo förträffligt;
så att det Svenska valsade jernet j jemfördt med Engelskt eller Svenskt (smidt)
är öfvervdgande godt^ ända derhän, att redan
många smeder härstädes (i Eskiltuna) med förundran och beröm arbetat stycken deraf.''
(Utur ett bref af Rothoff dat. d. 9 Nov. 1824.)
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hållanden kunde utplåna intrycket deiaf. Frågan,
som RoTHOFF väckt, blef snart föremål for flera
personers och myndigheters handläggning, sedan
mångfaldiga och mångartade försök, hvari RotHOFF äfven tog någon del, hade ytterligare bekräftat hvad han först fann; det valsade, Svenska
jernet hade, genom tidningarne, varit erbudet åt
allmänheten till pröfning; smidesprof företeddes
inför 1826 års bruks-societet. Rothoff fick då
åter ett lysande tillfälle att utveckla sin sällsynta talgåfva, för att utverka societetens tillstyrkande, rörande anläggning af valsverk; ehuru
denna gång utan önskad verkan. Oaktadt allt det
motstånd, som frågan om jernvalsning i stort l önte hos societeten, beviljade likväl Kongl. Maj:t
ganska vidsträckta och förmånliga privilegier för
anläggningen. En aktie-teckning öppnades, hvilken dock , i anseende till omständigheter, hvilkas
undanrödjande icke stod i någon enskilds makt,
icke motsvarade behofvet.
År 181 1 antogs E. Rothoff till v. Notarie i
Bergs-Kollegium; år i8i4 till kemisk stipendiat
derstädes, sedan han 181 3 erhållit Geschworners
namn och värdighet. Han förrättade sedermera,
på Kongl. Bergs-Kollegii förordnande, den undersökning vid Ädelforss guldveik, som grundade beslutet om dess nedläggande. År 1823 blef
E. Rothoff, tillika med f d. Assessoren P. LagerHTErM, af Kongl. Maj:t förordnad att företaga
granskning af bergsförfattningarna, samt i underdånighet afgifva förslng till de rättelser och förbättringar uti desamma, som kunde finnas ändamålsenliga. Detta uppdrag fullbordades efter
hand, så att år 1824 ingafs underdåniga förslag
till grunder för stångjerns-smidets friare utöfning, samt en friare tackjernshandel ; år 1826,

förslag till grufve-stadga; år 1828, förslag till
bergs-styrelsens organisation, samt i83o till grunder för hytte- och smides-stadgar, äfvensom till
de förändringar, hvilka i öfrigt ansetts lämpliga
och nödiga. Den slutliga redovisningen inför Kongl.
Maj;t, för fullgörandet af nämde förordnandes innehåll, ingafs i början af år i83i, h varefter Kongl.
Maj:t sistlidet år i nåder förordnade, att dessa
förslag, såsom innehållande åtskilliga vigtiga och
betydliga förändringar i afseende på bergshandteringens bedrifvande, hvilka, innan något beslut
derom fattas, synas lämpligen böra komma till
den allmänhets kännedom, som frågan på ett eller annat sätt rörei-, så att dess tankar och öfvertygelse om lämpligheten och ny lian deraf må
kunna stadga sig, skulle tryckas och vissa exemplar till vederbörande erabets- och tjenstemän
samt de bruksidkare, som derom önska kännedom,
utdelas; hvartill viss summa af Kongl. Stats-Kontoret anordnades. Detta vidt omfattande arbete är således underkastadt den allmänna och stränga granskning, som vederbör, och som icke bör trädas i förväg
af något omdöme här. Nog af, arbetet har uppkommit till följe af Kongl. Majrts nådiga förordnande; del rörer en bland rikets hufvudnäringar, och i en tidpunkt, då handteringen har att
strida emot öfverlägsna kapitaler, arbetsmetoder
och afsättnings-tillfällen hos idkarne af samma
näring i främmande länder.
År 1 81 o antogs E. Rothoff till öfvermasmästarelev, på Jern-Kontorets stat; kallades 181 5 till ledamot afKongl. Vetenskaps- Academien ; år i8i5af
Kongl. Landlbruks-Academien , och förordnades år
1 824 till ledamot uti direktionen öfver Carl-Gustafstads gevärsfaktori och bruk, samt Eskiltuna fristad; i
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hvilken sediiare egenskap han år 1829 utarbetade förslag till besigtnings-reglemente.
Alla dessa göromål förhindrade honom icke,
att, äfven inom kretsen af sin hemort, uppfylla
h varje fordran af en medborgare, som h varken
skyr mödor, eller fiker efter sådan sysselsättning,
som lemnar lysande spår efter sig. Han hade
den stora förtjensten af det i Eskilstuna varande,
Rekarnes härader tillhörande, lazarett, att han
från 1823, intill sin död, gratis förde inrättningens räkenskaper, uppbar medlen, redovisade inför årliga bolagsstämmor; dervid han var ordförande; äfvensom han i direktionen ledde öfverläggningarna, förde protokollen, samt delade med
tvenne direktörer och lazaretts-läkaren en idke1ig tillsyn på sjukvården. Han förde äfven brefvexlingen med Konungens befallningshafvande om
det med lazarettet förenade kurhusets inkomster,
redovisade dem årligen, och bevakade dessa för
orten nyttiga inrättningars bästa vid alla tillfällen. Af stadens undervisningsverk hade han äfven mycken förtjenst. Uti det förslag, som år
1827 afgafs i detta ämne, yrkade Rothoff bland
annat, att tillfälle borde gifvas ungdomen, att få
kunskap i iigurläran, i räknekanstens användning på enkla ligurer, i ritning, och dessutom,
luigon gång i veckan, i naturlärans grunder. Stiftets Biskop har också beklagat den verksamme medborgarens för tidiga bortgång. Uti stadens fattigvård tog Rothoff äfven mycken del, så ofta han
hade tid, alt bivisla öfvcrläggningarna derom.
Sjelf i hög grad hjcl|)sani mot de fattiga, fordrade han likaså barmhertighet af alla, något
mer ägande, särdeles emot dem, som utan eget
förvållande råkat i betryck. I Eskilstuna var han
bosatt, skötte der handelsrörelsen med i frista-

den tillverkade varor, äfveii utom Sveriges gränser, sedan han för flera år tillbaka hade, med
dryg kostnad, och utan allmänt understöd, utsändt en handels-expedit för öppnandet af afsättning i Danmark och norra Tyskland.
Den, för
. underlättandet af sådana handelsföretag, inrättade
I licentfond, behöfdes för andra ändamål. Från
I Danmark
ingick sedermera årligen reqvisition,
ehuru till ringa belopp.
E. RoTHOFFs kroppsbyggnad var svag, och
likväl vårdade han ej sin helsa. Hans sysselsättningar påkallade ofta resor vintertid. Vid sin
faders död i83i, som på honom gjorde ett djupt
intryck, ådrog han sig en förkylning, som förde
honom nära grafven. Räddad för den gången,
tilltog helsa och krafter småningom, och han syntes alldeles återställd, då under en resa till Strengnäs, hvarest tryckningen af förslaget till ändringar ibergsförfattningarne pågick under hans inseende, en ny, stark förkylning lade honom på
sin dödsbädd. Han hade redan, under föregående årets sjukdom, sett grafven på nära håll, talade gerna derom, och med en stilla längtan, och
använde sitt sista lefnadsår under en ifrigare förberedelse än fordom. Han tillvann sig derunder
ett högre lugn, större grad af mildhet, och den
sinnets höghet, scm, efter menniskors Ögon, gör
Öfvergången lätt från tid till evighet. — Uti hans
svaga kropp bodde en liflig själ, med stora gåfI vor, både af hjerta, minne och tanka. Med denna liflighet och, i allmänhet, öfverlägsenhet, var
det icke lätt, att för en ytterst verksam vilja tåI la de inskränkningar, som de menniskor, med
j hvilka hans många och mångartade sysselsättningar satte honom i beröring, af ena eller andra
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skälet låto honom vidkännas. Skarp, så väl mot
andra, som mot sig sjelf, blef han ock föremål
för osanna och sårande rykten. Än sades han vara egennyttig, än hård; men hans underhaf vande, de som hade ajffärer med honom, hans slägtingar och de fattiga ikring honom, tala med annan tunga, tala med saknad eller med tårar! Så
yttrade sig den åldrige själasörjare, som invigde
hans stoft i jordens famn; och hans ringa qvarlåtenskap, oaktadt ett högst indraget lefnadssätt,
och en utmärkt omtanka och duglighet i sitt yrke, vittnar emot förtalet. Han hade ett af naturen oböjligt lynne. Om han ej iakttog den yttersta omtanka att dölja sm öfverlägsenhet för
den fåfänge, eller att, vid åsynen af den dolda
illviljan, återhålla utbrottet af den lifligaste rättskänsla, eller ändtligen, om han lät den sjelfkära
okunnigheten blotta sig utan skonsamhet, och
derigenom icke undvek ovänner, så kan det å
andra sidan försäkras, att han ägde vänner, ej
blott i råd, men dåd. Den genomträngande blick,
h varmed han liksom hälsade h varje nytt ämne,
kunde ej alltid, fastän saken utgjorde hufvudföremålet, undgå att såra den eller dem, som sjelfve deruti inblandade sin egen personlighet; men
skarpsinnigheten blir ej overksam för motstånd
af sådan art. Den är en Guds gåfva, och det folk
att beklaga, som icke till vårdare äger män af
vidsträcktare synkrets än mängdens; men deras
lott är ej afundsvärd, ty fåfängan vill gerna vara främst, och okunnigheten och dolskheten i ro.
Oftast är det kommande sliigten allena förbehållet
att skörda frukten af de frön, som obemärkt såddes under förflutna tider. Men menniskans pris
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ger ej den ädle den belöning han söker. Sjelf
ombud från en högre makt, är det der han finner lönen !
Geschwornern Rothoff var sedan år 1820 gift
Hedda Wallqvtst, dotter af Prosten i Eskilstuna, Doktor Seth Wallqvist; men detta äktenskap var barnlöst.
E. Rothoff undvek gerna författarskap, sedan han var kommen till mognare år; men hans,
från öfriga göromål lediga tid, användes äfven
då för litterära yrket, gemensamt med andra.
De af honom ensam författade afhandlin^r äro:
med

Undersökning af ett brunt, granatformigt mineral från Långbanshytte grufvor; tr. i Afhandl.
i Fysik, Kemi och Mineralogi, T. III. 1810.
yéf/iandling om några Svenska bitterkalker; tr.
181 1 i Vet.-Acad. Handl.
Undersökning af en spatig, blå kalksten från
Malsjö; tr. 181 2 i Vet.-Acad. Handl.
Undersökning af en fornlemning; tr. i8i4 i dito.
Om

mynt- och varii-representation; Stockholm
1828 ; anonym.

Flera af hans många utlåtanden och yttranden, rörande allmänna ärender, eller i embetsväg, äro tryckta. Se Handlingar rörande verks-anläggning för stångjerns-valsningy Stockholm 1827;
Jern-Kontorets Annaler X Stockholm 1827, o. f.

K, v. A. Handl f832.

Kongl. Vetenskaps-Academien har under lop
pet af år 1882 fått emottaga följande
föräringar:

Till Mineralogiska Museum.
Af Hr von Hauswolf: åtskillige guldmalmer fr. Antioquia.
Några smälta massor, tagna utur krateren af
volkanen Purace.
Ettstycke hvit arsenik, enligt uppgift hämtadt ur
nämde crater.
Abbe' Ranzani: 5o st. Italienska mineral-Stuffer.

Af

Till Zoologiska Museum.
Hr Häradshöfding P. Glementeoff, en Canis Vulpes
var., med hvit ring kring halsen; från Luleå.
Hr Kammarjunkare Ekenstjerna , en Gorvus Frugilegus c^.
Hr J. Wahlberg, Ett skelett af Strix Funerea.
en Sylvia regulus ^•
en Gerthia familiaris ef*.
en Picus viridis
en Emberiza nivalis jun.
Hr Löjtnant Robson , ett Cranium af Lutra vulgaris.
en underkäk samt mulen af Gervus alccs.
Hr Baron K. Beckfriis, elt Graniura af Felis virgala.
en Telrao (iiybridus) Urogaloides c^.
Hr Prosten Ekström, .Alus sylvalicus, llere exemplar.
5 Fringilla linaria.
I Sylvia regulus.
I Goluber Natrix Var.
I Parus coerulus
5 Glupea haiengus Lin.
1 Gyprinus Farenus Art.
Cyprinus foxinus.
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Hr Prosten Ekström,
Gobius niger.
9 » minutus.
Gasterosteus trachurus V
9
» gyiimurus
> flere exemple
o
fl spinachia J
Clupea harengus (små exempl.)
en Krabba.
Ägg af Slrepsilas collaris,
dito » Totanus bypoleucos.
dito a I^arus argentatus.
I Mergus merganser jun.
I Lams argentatus.
18
n canus^ jun,
I j) a Sterna caspia.
I Sygnathiis ophidion cf^, bärande figgen»
1 Totanas fuscus i sonrvmardrägt.
2, Anser albifrons gamla.
3 » » albifrons ^ gamla.
3 9 a albifrons $ unga.
2 Anas PeneJope gammal i vinterdrägt.
I » » Penelope ^
5. Vesper til io pipistrellus
1 Strix passerina
I Parus palustris 5I Certhia familiaris,
3 Anas clangula %
6z i ^.
X Falco Ghrysaetos o^.
i Alca torda § i vinterdrägt.
Hr Professor Stahl, en Äggklasse af ett Snäckdjur
(Fusus) fr. Savanna.
Hr Professor Billing, ett Skelett af Herpestes major.
en Mus musculus Var. aib.
en Gorall.
Hr Stenius, en Sylvia regulus
Hr Banko-Kommissarien v. Hofsteit , en Sturnus vulgaris c^.
en Anas acuta J (biennis).
Hr A. v. HoFFSTÉx, en Sylvia cinerea c^.
ett Ägg af Certhia familiaris.
en Sitta europea.
en Loxia pythiopsittacus.
en Turdus raerula, jun.
en Seiurus vulgaris ^.
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Af Hr A. v. HoFsTE.x,
en Giicnlns
canoriTS ^.
en Vespertilio n
» ^f.
en Lai'ii> luscus jun.
en « » fuscus adultus.
Hr Kyrkoherde Jennisgh, ett Granium af Felis cervaria.
Hr Hof-JiUgmästare Falk, två stora cranier af Ursus
arclos.
ett litel cranium af Ursus arctos, jun.
ett skinn af Ursus arctos, junior, med hvit
ring om halsen,
en Haematopus osträlegus.
en Jefvande unge af Ursus arctos cf^.
Hr HÖK , en Gadus Lota, junior.
Hr Bryggare Rosenblad, en Psittacus IHigeri.
Hr Direktöre Gauthier, en Simia sabaea.
Hr Stads-Major Öfverberg, en Strombus gigas.
Hr Brukspatron Öman, en Falco albicilla.
Hr Major Hjelm, 44 ai'ter Fiskar, några Amfibier
samt åtskilliga Insekter och Maskar från Ostindien.
Hr Garfvare G. M. Zetterwal, ett skinn af Ganis
Lagopus.
ett dito af Ganis Lagopus med blått kors på ryggen.
Hr Öfver-Smedsmästare Tamm , en Strix nyctea.
Hr LiTTORiN, ett Granium af L^i sus arctos.
ett Dito
af » 1) maritimus.
Hr Banko-Bokhållare Linuborg, en Goracias garrula,
en Parus caudalus.
Hr Öfverst-Löjtnant Tede , två Gharadrius morinellus
6c 5.
Hr Öfver-Post-Direktör Lagerheim, en vacker samling Brasilianska insekter.
Hr Tobaks-Fabrikör Ljunglöf, en Mustela erminea
i öfvergång lill soujiiiardrägt.
3:ne Gallinula crex: i
adult. 2
junior.
Hr Professor Wahlberg , en samling insekter från
Italien.

*
Hr FiNCKE , en Sphinx populi.
Hr Löjtnant G. IMA>?<ERSTRiLE , 2:ne Anas nigr a cf^ & 9*
Hr Brukspatron Holmstedt, ett skinn af Ganis LaHr gopns.
Professor A. Retzius, en Mtislela lutreola.
två Glupea harengu* iVån
Hatnmerfest.
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Af Hr Professor A. Retzius, en Wespertilio pipistrellusc^.
Hr Öfver-Jägmästare Kasten , en Strix bubo.
H. ExceJlens Grefve v. Suchtelen , en Loxia pythiopsittacus.
en Gypselus apus
en Ghelonia caretta
en Falco apivorus o",
en Gorythus enucleator
en Goracias garrula.
Hr H. Sundevall , åtskilliga Fiskar, Insekter och
Maskar från Bahia.
Hr Ryttmästare Hammarskjöld, en Ranalra linearis.
Hr Doktor Hedenborg, åtskilliga djur, amfibier och
fiskar från Bosphoren.
Hr Grosshandlare Wallis, 5 Brasilianska Foglar.
Hr Hof-Jägmästare Ström, en mage utan hår af en
Gök (Guculus canorus).
Hr Grefve Björnstjerna , 3 Brasilianska foglar.
Hr Kyrkoherden Björkman, en utväxt på ett Renshorn, som varit full af mask.
Hr Sylwen, en Fulica atra 5Hr Doktor Dahlin, en Psittacus aestivus.
Hr Kapten JVoréen , en Falco tinunculus.
Hr Professor B. Fries, några Wf spertiliones '\ från
två Sik löjor.
K Neen Tetrao Urogallus o" jun,J rike.
Hr Löjtnant A. Gripenberg , en Guculus canorus
jun.
Vaktmästare
Petterson, en Larv af Sphinx tilias.
Hr Handels-Bokhållare Bodegker, en käk af Sqvaius.
Hr \y. ,v. Wright, en Garrulus infaustus,
i'. h.M!.
en Vespertilio
discolor 0^,
2:ne
Parus sibiricus.
Hr Professor
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr

Trafwenfelt,
åtskilliga fiskar och
maskdjur.
en Mus rattus.
Adolph Rappe , en missbildad kalf.
Kamierare Nybl^us, en Anser bernicla.
Bryggare H. Hartman, en Mergus merganser
Kandidat Wennergren , en Bete af Monodoq
monoceros.
en Penis af Balaena mysticetus.
Kandidat Friedländer, åtskilliga Grustacé'er,
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Af

Hr Styrman AsEnrr, en Nereis och 2:ne fiskar från
Bombay.
Hr Löjtnant Tersmeden, en Strix nyctea ^.
Hr Kryddkramhandlare Lindholm, en Alca torda 5.
Hr Hofmarskalken Baron G. Gyllenkrok, en Tapir
(nyfödd unge.)
Hr Professor Tengström, två Pyrrhula erythrina
(Sc $ fiän Finland.
Hr Kongl. Sekreteraren Ahrngren , eti par horn af
Cervus tarandus.
ett dito af Cervus Alces.
ett dito af Cervus Dama.
ett dito Antii. Strepciceros.
ett horn af Rhinoceros unicornis.
ett stycke barktyg från Otaheiti.
Hr Öfverste AnckarswÄrd, en Tetrao (hybridus) Urogaloides c^.
Hr Noreus, en Alca torda o^.
Hr Bruksbokhåliaren Sköldberg, ett skinn af Lepus
borealis var.
Hr Professor J. W. ZetterstEdt, framlidne Professor
Fallens efter Jemnade Dipter-samiing ^ innehållande
prototyperne till Fallens beskrifningar öfver Svenska 2-vingade insekter.

Samlingen af främmande folkslagers kläder j
husgeräd Scc.
Af DD. KK. HH. KRONPRINSEN och KRONPRINSESSAN förärade, af Hr v. Hauswolf öfverlemnade
åtskilliga Gacikprydnader: hufviidbonad , epauletter,
armband och lifgördel , öfverkläder med fjäder.
Hr von Hauswolf, från Södra Amerikas Indianer:
En större skål af krukmakaregods, inuti öfverdragen
med en glänsande vegetabilisk fernissa och målad.
4 st. af träd svarfvade koppar.
Ett dryckeskärl af träd.
Ett aflångt fat af träd.
3;nc lackerade skålar af Cocos^nöt skal.
En af rör flätad Indiansk hatt,
a:ne af rör flätade kappor eller kragar.
Hr D:r Hedenborg en kappa från Syrien; el t par
skor från samma land; ca dolk från Nubien,
samt en kalabass från Asien.

Till Bibliotheket.
Af Hr Grefve Gustaf Löwewhjelm: ^låt delen, i Fransk
öfversättning, af en Ghinesisk Roman, Jii-kiao-li.
Hr Professor Gederschjöld : En vink om barns skötsel, isynnerhet för menige man.
Hr Gråberg afHemsö: En recension af Opuscoli su le
rivoluzioni del globo, del Sacerdote Ignazio Paradisi.
Hans Excellens Hr Grefve van Suchtelen: Ulyssis
Aldrovandi Opera orania. i3 Tomer i stor folio.
Universitets GoIIegium i Christiania: en Samling af
Universitetets årstryck.
Hr D:r. von Vering: Maniére de guerir la raaladie scrophuleuse.
Hr Grefve Gustaf Löwenhjelm: Messianisme, union
finale de la Philosophie et de la Religion constituant la Philosophie absolue.
Vetenskaps - Academien i Berlin : Dess Handlingar för
år 1827.
Österrikiska Legationen: Jahrbiicher des Polytech'
nischen
Wien,
Tomerne från och
med 5 tillInstituts
och medin 16.
Professor Lehmann: Novarum et minus cognitarum
stirpium pugillus quartus.
Inrikes
autourMinistéren
du monde.i Frankrike: Duperrey's Voyage
Doktor Alex. von JVordmann: Mikrographische Beiträge zur JXaturgeschichte der wirbellosen Thicre.
i:a Häft. Berlin i832.
Hr Quetelet:
Bulletin de TAcademie Royale des
Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. N:ne i, 2,
3. År 1 832.
Eoyal Society i London:
Philosophical Transactions , 20 volumer, 1824—
i83i.
Astronomical Observations, 27 volumer.
Tables of Stars, 3 Tomer.
Maskelynes Astronomical Observations 1787 — 1798.
Societetens tryckta protokoller för åren i83o —
Densammas Statuter i83i.
Förteckning på Societetens ledamöter i83r, i832.
Dito
öfver porträter af Societetens ledamöter.
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Förteckning å Societelen tillhörige astronomiska,
fysiska och kemiska apparater.
Af Vetenskaps-AcaHemien i Berh n: Dess Handlingar för åren
1828 och 1829, samt den af bemälte Akademi
belönade prisskrift; Unlersuchung der gegenseitigen
Störungen des Jupiters und Saturnus, von Hansen.
Universitetet i Helsingforss: Dess årstryck i83r.
Ameiican Pliilosophical Society : dess nya Handlingar,
i:a afdelningen af 4*de voliiraeu.
M:r Goraboeuf: Me'moires sur les opeVations ge'odesiques
Pyrené'es
des deuxdes mers.
i83i.et ia comparaison du niveau
M:r GousiN : Rapport sur Fe'tat de iTnstruction publique dans quelques
de i832.
l''Allemagne et paiticuliérement
dans la pays
Prusse
M;r Bouvard: Me'moire sur les Observations mé'té'orologiques, faites å l'Observatoire Royal de Paris.
Hr VON Ha.mmer i Wien: en öfversättiiing på Persiska af Marci Aurelii Antonini 12 Böcker om sig sjelf.
Doktor J. F. Batz: Meinungen liber die Entstehung,
das Wesen 6cc. der sogenanten Cliolera. Bei lin i8i2.
Hr Gråberg af Herasö: Storia del Gommercio fra il
Levante e TEuropa dal Sgr Depping, recenserad
af Hr Gråberg i Anlologia , jV:s 127 och 128.
Recension, ur nyssnämde joui nal, af Rifauds Tableau
de l''Egypte, de la Nubie &c.
Italiensk öfverssUning af ett bref fi ån Grefve Sierakowski till von Hammer i Wien, angående Fra
IMauro Gamaldolese's Verldskarta i i5:de Seklet,
Recension.
Doktor Harla!» : Descriplion of the fossil bones of the
Megalonyx, discovered in WhiteGave, Kentucky.
Description of an extinct species of fossil vegetable
of the family Fucoides.
Professor Palmstedt : 3:dje åi spröfningen med eleverne i Ghaimerska Slöjdcskolan , i832.
Hr Alex. Bro.ngmart: en planche, föreställande successionen af de olika formationer, livaraf yttre skorpan
på vårt jordklot utgöies.
Doktor Erman i Hei lin: der Lauf des Obi zwischen Tobolsk und Obdorsk , berichtigl durch astronomische Beobachlungen.
Hr Elice: Lettere indirizzate all' Archiletto Foppiani.
Baron IMoRTEMAR : Encyclopedie populaire.
Af Doktor

Af Doktor CoLLiN i Philadelphia: de Condorcet, Essai
sur rapplication de J'analyse ä la probabilite' des
de'cisions rendues å la pluralite des
Fauche, Etat et delices de la Siiisse. 2voix.
voJ.
Richard, DeVription de J''Italie. 6 vol.
Lyman, Political State of Italy.
Andrews , History of the war with America,
France, Spain and HoJJand, with portraits , maps
&c. 4 vol.
History of the late Siege of Gibraltar,
de C*** Le veritable Esprit Militaire. 2 yoJ.
Essai ge'ne'ral de Taclique. 2 vol.
Halhed, Gode of Gentoo Laws.
Patton, The Principles of Asiatic Monarchies.
Hall, Account of the West coast of Corea and ihe
great Loocho Island.
Staunton, Brilish Embassy to Ghina.
Hopkins, Vocabulary Persian, Arabic and EngJish.
Jones, Grammar of the Persian Language.
Howison, Malay Dictionary.
Hadley, Grann mar of the Hindostan Dialecl.
Hr Med. -Råd. Trafvenfelt, 3;dje delen af dess
arbete om Gholeran.
Hr Professor Nilsson: första Tornen af Illuminerade
figurer, med text, till Skandinaviens Fauna.
Hr Leopold von Buch: Recueil de planches des Pé'trifications remarquables.
Berlin i83i.
Franska Vetenskaps-Academien: Dess Memoirer , i i:te
Tornen.
Petersburgska Vetenskaps-Academien: Des Memoirer,
I irteTomen af de äldre, samt 6:te Serien, i:a Toraens
3:dje, 4jde, 5:te och 6:te häften af de nyare , jerate
Memoires presente's par divers sa vans i:a Tornens
3:dje, 5:te och 6;le häften.
Abbe Ranzani i Bologna:
Element! di Oinitologia. 9 Tomer.
Elementi della Storia naturale. 3 Vol.
Introduzione generale alla Zoologia.
Memorie di Storia naturale.
Opuscoli Scientifici, Fasc. i3 — 18. 4 Ex.
Hr Professor Fée: Vie de Linne'.
CaroliLinnaeijSueci, Systema JNaturae, Ed. I. reedfta.
jr.
A. Handl, 783a,
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Af Hr Professor Nilsson: Prodromus Ichlhjologice Scandinavicas.
Ministerium för offentliga undervisningen i Holland:
Flora Batava, fasc. 89Hr Quetelet: Piecherches sur Ja reproduction et la
mortalile' de rhomme aux differens ages.
Bulletin de TAcademie des Sciences å Bruxelles X:o 4Hr Gi'efve Gustaf Löwexhjelm:
Chevallier, Essai sur Tärt de Tlngenieur en instnimens de Phjsique experimentale en Verre.
Le Conservateur de la vue.
Catalogue des instrumens de plivsique de ISllr Chevallier.
Hr Gaimard et Gerardin: Traite' du Cholera mcrbus.
Trädgårdsföreningen : Dess Statuter och Årsberättelse.
Hr Professor Hausmann: Göttingische Gelehrte Anzeigen i83o — i83r.

JFörklaring öfver Tabellerna.
Tab.

Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab,

I. Fig. i. Apparat för torrkning i vattenbad, hörer till Hr Berzelii afh. om citronsyran.
Fig. 2. Höier till Hr Svanbergs afh. om Passage-instrumentet.
H. Hörer till Hr Svanbergs nämde afhandling.
HL Karta öfver Södertelje Kanal, hörer till Hr
Ngrdewalls afhandling om Jordhvarfven vid
Södertelje 6cc.
IV. Släglet Chc/onus / börer till Hr Dahlcoms afliandling.
V. Liparis barbatus / hörer till Hr Ekströms afliandling.
VI. Dichclynta
handling. falcatuTn y börer till Hi- IMyrin'* afVII. Dichc/yma capillacciini och subnlaluni
höra
till Wv .AIyri>\s afhandling.

INNEHÅLL.
Försök öfver Jordmagnetismens relativa
intensitet i Paris, Briissel, Göttingen,
Berlin och Stockholm år i832; af Fr.
RuDBERG
pag- I,
Om Transit- Instrumenters begagnande,
och iakttagande af der vid nödvändiga korrektioner; af Jöns Svanberg. 32,
Om jordharfven vid Söder telje och om
några jordfynd, gjorda vid kanalgräfningen derstädes; af Er. Nordevall . 60.
Tabell öfver Medel-temperaturen uti luften
vid Neder-Calix uti Norrbottens Län
och CalixFögderi; af Er. Burman.
Tabell öfver Medeltemperaturen uti luften
uti Haapakylä By i Öfver- Torneå Socken och Norrbottens Län ; af J. Portin
Om det obenämda Benet; af P. G. CederSCHJÖLD
77.
Undersökning af den blå kristalliserade arseniksyrade kopparen från Cornw^all;
af Trolle Wachtmeister
....
80,
Analys af tvenne Brom-Salter. (BromoPlatinas natricus och Bromo-Auras
kalicus); af P. A. von Bonsdorff
.
Om Berlinerblått och Cyanjernbly; af J.
Berzelius
Unde r sökning af en vid Bohumilie i Böhmen funnen jernmassa; af Jac. BerUndersökning af citronsyrans sammansättoch mättnings-kapacitet; af Jag. Berzelius , ...

88.
95.
zelius 106.

120,
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Försök till beskrifning öfver Hymeiiopterslägtet Chelonus, med dertill hörande Skandinaviska arter; af A. G.
Dahlbom
pag. 14".
En, för Skandinaviens Fauna, nj fisk, hörande till Artedi slägte Liparis, funnen iMÖrkö Skärgård; beskrifven af
c. U. Ekström
168.
Svenska Spindlarnes beskrifning; af C. J,
Sundevall
. . . 1^2.
Dichelyma. Ett nytt slägte bland mossorna; beskrifvet af Clacs Gust. Mmi:^. 2^3,
Biograhpi Öfver Presidenten m. m. Friherre G. ^y. af Tibell
. . 2S5.
»»

fis

Geshvornern

E. Rothoff.
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pag. s»
Analys af Figur-Lahradorn ifrån Ojamo
i Finland; af P. A. yon Bonsdorff .
14.
Undersökning af vattnet i Porla källa;
af Jac. Berzelius
18.
Q ni Herjedalens Naturhe ska ffenhet och
Vegetation ; af M. G. Sjöstrand . .
Några anteckningar öfver de Svenska
arterna af slägtet Callionymus ; af
N. O. SCHAGERSTRÖJVI
P agellus centrodontus, en o vanlig fisk
funnen vid kusten af Skåne och beskrifven af N. O. Schagerström
.
Anatomisk undersökning öfver några delar af Syngnathus Acus ocli Ophidion ; af A. Retzius
Beskrifning på Phenakitj ett nytt Mineral från Ural; af Nils NordenGranskning af sednast gjorda bestämmelser om vattnets volymförändringar
i olika värmCj, och om värmen för
vattnets största täthet; af Gust.
Gabr. Hallström
Anmärkningar vid ett problem^ som är
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Vetenskaps - Academiens Handlingar
för år i8o3; af Nils Joh. Bergsten
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I 26.

i38.

i46.
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i

Tillägg

till Läran

om

integration

af differential-aeqvationer
andra

graden

utaf

j

af
A. F. SVANBERG.

Då man besinnar det stationära skick, i hvilket läran om 2:dra gradens difFerential-^eqvationers integration befunnit sig allt sedan Euler's
tid, kunde man lätt föranledas till den misstanken, att hela detta ämne i så måtto åtminstone
vore uttömdt, att någon ytterligare reduktion af
nja former till differential-aeqvationer af irsta
graden i sjelfva verket vore absolut omöjlig.
Emellertid har jag funnit en ganska vidsträckt
klass af sådane aeqvationer utaf 2:dra graden,
hvilka , änskönt vanliga substitutions- metoder
misslyckas, likväl kunna genom för dem alldeles egna metoder reduceras, och vågar jag derföre hoppas, att äfven ett mindre fullständigt
utkast till dessas behandling icke helt och hållet kunde vara likgiltigt för analysens härvid
ännu möjliga framsteg.
För att under en allmän princip återföra
allt hvad som hittills blifvit vidgjordt till diiOferential-aeqvationers reduktion ifrån 2:dra till i:sta
K. V. A, Handl. i833.
I

dy

cpy
—^

dx

doc^

graden , antagom att man mellan
ägde följande aeqvation
Fix r ^
d:'f
dy ^\
^ ^""^
dx' dx-J

hvilken vi, för ännu mera korthet, vela beteckna med
F=o;
Då har man, för att integrera denna, börjat med
att antaga ^^z^z,
och dervid sökt,
dx
denna

att genom

substitution komma

till en ny aqvation,
dz
dy
antingen mellan x, z och — eller ock mellan
dx
dz
Yj z och — .

I förra händelsen har man exter-

minerat y j och i sednare x, hvaraf således är
klart, att denna substitution icke kan leda till
önskadt resultat oftare, än aeqvationen jp=osjelf
kan anses såsom ett resultat af elimination utaf
z emellan 2:ne aeqvationer af följande form
antingen — = s och f (x j z^ ^^=o
dx
^
dxj

dx
^
dyj
eller
v"=^ ^^^^ ^
/ (j^
4"")=^
d. v. s. när aeqvationen F—o innehåller antingen
11 Xj dy
blott
—
dx

^ d^y
„blott >\, dy
dyi.
och
— ^ eller
— , —
dx^
dx dx*

När aeqvationen F=o varit lineär i afseende
dy
d^y
på
_ och —
har man antagit
^
dx
dx^
fzdx
dy
~=:yzj
, hvaraf blifver dx
r=e
och är det lätt att inse, att denna

substitution

blott kan lyckas, när aeqvationen jP=o kan anses såsom resultatet af elimination utaf z mellan
2;ne aeqvationer af följande form
dy
hvaraf synes att F

dz\
bör vara en homogen funl-

tion a t

— och -— .
dx^
dx
Af allt detta är klart, att läran om de substitutioner, som böra användas för att reducera

differential-aeqva tioner af ardra graden till i:sta,
hittills i sjelfva verket blifvit betraktad ur en
mycket för inskränkt synpunkt, i det man nemligen kan anse aequationen jP—o såsom uppkommen genom elimination af z ur följande mycket
generellare aeqvationer
dy
dz \
antingen UX
—=i(p{x^jj z) och f{Xj z, dX
— yj=o,
eller
(^^ y^ 2) och f {y ^ z^ ^^^o,
dx
dy/
hvarvid svårigheten blifver att finna, hvilken
funktionsform man bör välja för (p, på det att
aeqvationen F=o må reduceras, antingen till en
aeqvation

dz
emellan blott x, Zj —
dx , eller blott

4

dy

r,

—

medelst antagandet af

Min afsigt är att i denna afhandling visa
nyttan af dylika substitu tioner vid integration af
difFerential-aeqvationer af 2:dra graden, äfven då
man kanhända förgäfves skulle söka den faktor,
som skulle göra dem integrabla.

Till den ändan, antagom att man ägde följande differential-seqvation af 2:dra graden

d^j
hvarest

Q

R

dy

och R

^

R

äro funktioner af x

K=:-^ i då det begäres att genom

samt

tjenlig sub-

stitution reducera denna till difFerential-aeqvation
af i:sta graden.
Låtom oss i stället för y införa en ny variabel Zj, hvars beroende af bestämmes af följande aeqvation.
dx
Då blifver

VR

^ ^

^=^^^y

dz_ ^_Y^\dr^
dx''~^di'^^'^
7^ ) dx
eller till följe af asqvationen (2)
(Pr
/dz
\
R

R

dy
cPy
hvaraf ändtligeii, då dessa värden af — och — ^
dx
substitueras i £eqvationen (i), uppkommer

dx^

^^'

-'^
\d^'"-7R''
och följaktligen

.^Q^o

(3>

Ur denna aeqvation bestämmes z i funktion
af X och en arbiträr konstant J , h varigenom
sedan y erhålles ur aeqvationen (2) i funktion af
Xj A och en ny arbiträr konstant B ^ då detta
värde af y följaktligen är allmänna integraln till
aeqvationen (i).
Hela svårigheten hvilar således blott på att
finna värdet af z ur aeqvationen (3). Ty är z
funnen i funktion af x, så kan y sedan deraf
lätt bestämmas ur aeqvationen (2). Genom antagande af j'^=^ förvandlas nemligen denna till
dt — DLZtdx=z2V R . dx ,
h vilken blifver integrabel om
med e

den multipliceras

För att gifva
dy ett exempel härpå, så låtom
oss antaga Q=o, hvarigenom geqvationen (i) blifver
dx^
Till bestämmande

2R dx
af z erhålles följande aeqvation

*—- — z+z^z=o,
dx 2R
eller om

man

antager 2;=—u

uäR

Om

man

,

multiplicerar denna aeqvation med

Vli och integrerar, så blifver
u\/R=: A+JdxVR
och följaktligen

z=
J+fdxVR
Substituerar man detta värde af z i agqvationen (2), så erhåller man efter multiplication
med 2jdx
2jdj'=:2VR.djcf — — n + A
\A^fdxVR )
och om

man sedan antager
j^^t

blifver

, J+fdocVR=:S

dt — >^^^=z2ds,
s

Multiplicerar man

denna aeqvation med ~s

och integrerar, så blifver
s

eller efter återställandet af värdena för t och s
j^^B^J-^-fdxVRy—

2 J-^2fdxVR

:=^£(J-l+fdxVRy-^
^B{C+fdxVRf--^.

. genom tjenlig subOm åter det begäies
§ 3att
stitution reducera aeqvationen
«,
dy

till difFerential-aeqvatioii af i:sta graden, hvarest nemligen P , Q och R äro funktioner af oc^
Y funktion af j och Y^=z — , så begynnom

med

att i stället för y införa en ny variabel z, hvars
beroende af y bestämmes af följande aeqvation

dy
hvaraf genom
diiferentiation
erhålles
'i---;
■■■■

dx^

dx

(^)

dx

eller om man insätter värdet af—
dx ur aeqvationen (5),

dy
d^y
När dessa värden af — och
substituedx
ras i aeqvationen (4), så bMfver

och följaktligen
dz
uX

dx^

8
Sedan

z häraf är funnen i funktion af

så eihålles af aeqvationen (5)
f

Ändtligen om man§ hade
4.
tial-aeqvation af 2:dra graden

följande differen-

-e^'
hS-;
va res t X(£)
och R '-(
är o funktioner
af£—
jc, U och
F
§-^
djcF'= dj
funktioner af r, samt Ä^=z^—,
— , så an-

tågom

••••C7)
hvarest z är en ny variabel och V en dfunktion
y
ai y , hvilken bör bestämmas så, att man må erdy
dz utan ^.
hålla en aeqvation emellan x, z och —
När man differentierar detta värde af — och för
dx
dV
korthets skull antager V' ^
dx^

\dx
dx\

, så erhåller man

dy

+ %(yxv' + Tz + rvx)
dier oin värdet af — ur oeqvationcn (7) insattes
dx

Ändtligen då man substituerar dessa värden af
dy
d^y
— och — ^ i aegvationen C6), så blifver efter
^ ^
^
dx^
dx
division med Y
dx
X
^—^zj^R^X{z

+ VX){YF'—U)^o

På det att denna seqvation icke må innehålla
bör man följaktligen antaga
Yr—V=:0,
hvaraf erhålles
V.
och blifver således
dz — z— — 4-/iaJ^=o.
X
''Rd
x
Om denna seqvation divideras med
integreras, så blifver
X

X och

J

och följaktligen

^PRdx
hvarefter , då dessadyvärden af z och V insättas
i asqvalionen (7), erhålles till bestämmande af
j följande aeqvation
dx

Slutligen låtom oss§ i 5.allmänhet undersöka,
h vilka värden M och N böra hafva, på det
att aeqvationen

må reduceras till differential-seqvation af irsta
graden, genom antagandet af

dy
g==<7{.+/(x,r)}
dj
hvarest nemligen U är funktion
af Llott y.
Differentierar man

(9)

detta värde af —och för
dx

korthets skull gör — =i7', så blifver

dy
dx^
eller om

^(^dx ^ dx^ dy* dx) ^

^^^'^^ dx '

värdet af —
dx ur aeqvationen (o) insättes

På det att koefficienten för
tution af dessa värden för dy
— och
dx
tionen (8) må blifva UP , hvarest
tion af blott X, bör nödvändigt

efter substi*
—d^y
^ i asqvadx^
P är en funk-
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hvaraf erliålles
U
och blifver således af aeqvationen (8) efter division med U
^^Pz^^z{U$^-2Pf-vM)
ax
dy

= 0.

ujc
^Pf^-^Mf^N
Uf^ciy
^^^
Således på det att denna aeqvation icke må
innehålla
bör man hafva
U^+2Pf+M=.Q
dy
dOL £7/--^+
ciy Pp + Mf^- iV= R,
hvarest Q och R äro funktioner af blott x, och
blifver häraf
M^Q—2Pf—U$,

och då dessa värden

M

Eeqvationen (8) erhålles således

och JV insättas i

d/yr}

►=o(io)
dx^^J\dx)

J

dy Jdx

hvaraf är klart att ehvad funktion f än må vara af X och
U af blott y samt P„ Q och R
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så reduceras alltid denna asqvation genom
antagandet af

till följande differential-asqvation af i:sta graden
ax
T. e. seqvationen
Sdx
dS
livarest S är funktion af x och »S"= —
dx , hvilken
uppkommer af (lo), om man
U=i
, P=a,

gör

kan på detta sätt dekomponeras i följande 2:ne
differential-asqvationer af i:sta graden
dz
S
dx

o

dx

Sist antagom följande aeqvation
§ 6.

livarest nemligen

V och Y äro funktioner ai

dx.
r, X af X och A'=-^

För att reducera denna till differential-asqvation af i:sta graden, så antagom

hvaraf blifver genom dennas differentiation
dx^

dx

hvarföre, och då till följe af aeqvationen (12)
Xz
således äfven
dz ^ dz
dx
dj
blifver ändtligen, genom insättande af detta värdz
d^v
de af — i föregående expression för
dx''
dx
-~=:XZ + X''Z—
ax
dy
och således, om

dessa

värden

af —

och

dx
dx^
substitueras i aeqvationen (11), erhålles efter division med dy
^Jl+Uz-^Vz+Y^o.

Sedan z ur denna aeqvation är funnen i
funktion af y , erhålles slutligen af (12)

fXdx

Analys

af

Figur-Labradorn

Ojamo

i Finland

ifrån

j

af
P. A- VON BONSDORFF.

I Kongl. Vetenskaps- Academiens Handlingar
för år 1829, har Nordenskiöld bekantgjort de
mineralogiska karaktererna och de optiska fenomenerna af en egen art labrador, som förekommer vid Ojamo jerngrufva af Lojo socken i
Finland. I anseende till egenskapen, att under
iriseringen förete reguliera figurer med särskilta
färger, har mineralet hlifvit kalladt Figur-Labrador, hvilket synes vara en ganska passande benämning; och ehuru af hvad Nordenskiöld i sin
afhandling anmärkt, icke någon anledning var
för handen, att denna labrador-art skulle utgöra ett eget species, syntes mig dock en analytisk undersökning af densamma icke vara öfverflödig, helst man ej ägde någon i sednare tider
anställd analys äfven af de vanliga labradorerna.
Såsom bekant är, har Klaproth bestämt den
kemiska sammansättningen af labradorn genom
analyser på specimina, ifrån tvenne särskiita
orter. Den Nord-Amerikanska, ifrån ön St. Paul
invid kusten af Labrador, innehåller efter hans
analys:

i5
Jviseljord .
.
Lerjord .
.
Kalkjord
Jernoxid
.
i\atron
• •
Vatten
. . .

. 2O,50
. 1 I, o
• 1,25

o,5o

Och den af Klaproth, s. k. Ryska labradorn, som uppgifves förekomma vid stränderna
af Finska viken, och troligen var den samma,
99hvilken i Ingermanland träffas i form af geschiebe, hade gifvit:
. . 55
Kiseljord
Lerjord . .
Kalkjord
Jernoxid
Na t ron
. .
Vatten
. .

.
.
.
.

. IO,25
. 5,25
. 3,5o
. o,5o

Analysen af figiir-labradorn
företogs, i af98,50.
seende å bestämmande af de jordartade beståndsdelarne, påvanligt sätt, med slammadt pulver
af omkring 2 gramms vigt: genom smältning med
kolsyradt kali, upplösning i saltsyra, och afdunstning till torrhet. Den torra massan digererades med saltsyra, behandlades med vatten,
filtrerades, och den upptagna kiseljorden tvättades, torkades och glödgades. Den afskilda solutionen fälldes med kaustik ammoniak; fällninningen tvättad, behandlades med kaustikt kali
som upptog lerjorden, med lemning af en ringa
qvantitet jernoxid, och upplösningen i kali försattes med saltsyra och kolsyrad ammoniak,
h varefter den fällda lerjorden, behörigen renad,
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glödgad och vägd, digeierades med svafvelsyra,
som qvarlemnade en portion kiseljord olöst. Solution, som återstod efter fällning med kaustik
ammoniak, fälldes i lindrig värme med oxalsyrad ammoniak, och den fällda, oxalsj^rade kalken, brändes vid lindrig glödgning till kolsyra d
kalk. Den återstående solutionen , upphettad och
pröfvad med kolsyradt kali, röjde icke någon
talkjord, icke eller några andra beståndsdelar.
För att afskilja och qvantitativt bestämma
det alkali, som efter alla anledningar ingick i
mineralets sammansättning, behandlades 2,24 gr.
slammadt stenpulver i platinaskål med rökande
flusspatssyra. Sedan syran, efter ofta förnyad
omröring med platinaspade, synts hafva åstadkommit en fullkomlig dekomposition, tillades svafvelsyra, och blandningen afdunstades vid i början lindrig, och sedermera efter hand ökad värmegrad. Den torra massan digererades med
koncentrerad saltsyra, hvarefter vatten tillsattes.
Efter uppvärmning silades blandningen, och lösningen skild ifrån den på filtrum återstående
gipsen, fälldes, först med kaustik ammoniak, derefter med kolsyrad, samt slutligen med oxalsyrad ammoniak. Sedan lerjorden och kaikjordsfällningarne för sig blifvit afskilda och tvättade,
afdunstades den återstående solution till torrhet
i platinaskål, och upphettades tills de flygtiga
ammoniak-salterna blifvit fördrifna. Återstoden
upplöstes i vatten, silades och afröktes i platina-degel till torrhet, hvarefter, under tillsats af
kolsyrad ammoniak, massaji glödgades en god
stund, tills ett fullkomligt neutralt, svafvelsyradt
salt erhölls. Saltet upplöstes lätt i en ganska
liten qvantitet vatten (dock med lemning af en
ringa portion kiseljord), och igenkändes såsom
full-

fullkomligt rent, svafvelsyradt natron, fritt för
all märkliga halt af kali. Dess vigt var 0,820
gr. svarande emot 0,140 gr. natron, eller på löo
.delar 6,25. — Då den ofvanföre nämde, på filtrum lemnade gipsen, behandlades med en tillräckhg qvantitet vatten, upplöstes densamma
fullkomligen, och lemnade endast en föga väg*
bar återstod af kiseljord; hvilket således utvisade, att mineralet blifvlt fullständigt af flusspatsyran sönderdelad.
Resultatet af analysen, som, iafseende å de
jordartade beståndsdelarne blifvit en gång repeterad, och i begge försöken gifvit väl öfverensstämmande qvantiteter för alla beståndsdelarne,
har varit följande:
hålla syre*
Kiseljord
Lerjord
Kalkjord
Natron .
Jernoxidul

.
.
.
.
.

.
é
.
.
.

* ^7,75 3o,o
. 26,1 5 12,21
.
8,48 2,07
.
6,25 1,59
. o,54

Af denna analys följer, att om kalkjordeii
och natron anses såsom isomorfa baser, i
atom af dessa tillsammantagna och 3 atomer
lerjord ingå i mineralet; men hvad kiseljorden
angår, blir det svårt att med fullkomlig säkerhet bestämma dess mättningsgrad för de särskilta baserna. Den för labradorn hittills anJV)
tagna formeln ^>iS^+3^iS utvisar mycket mindre kiseljord än den i analysen erhållna, men
för att bilda formeln ■^J-5^+3^iS^ är den funna
kiseljorden 2~ procent för liten.
K, r. A, Handl. i833.
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Undersökning
Porla

JAC.

af

vattnet

i

källa j

af
BERZELIUS.

Porla källa är belägen i Örebro Län. Gräns^
skillnaderne emellan Skagerhults, Wiby och Bodarnes Socknar anses sammanstöta i källan, och
gränslinien emellan Edsbergs och Grimmstens
härader, är dragen derigenom.
Källan uppspringer i kanten af en stor
mosse, som, under de sednare 20 åren, genom
utdikning och vattnets friare aflopp, begynt taga sättning och blifva odlad. Denna mosse har
föga djup, vanligen icke öfver 3 alnar, består
af rödmossa, Sphagnum palustre, och h vilar på
en liård botten af sand och klappur. Ur denna hårda grund framspringer käll-ådern. Vattenreservoiren är ungefär 2? aln djup, omsatt
med en stenläggning af kullerstenar. Från bottnen uppstiga beständigt blåsor af en gas, hvilka förnämligast utkomma från vatten-åderns öppningar, och synas härröra deraf, att denna gas
ur vattnet lösgöres i tilltagande mängd, ju närmare det kommer dagen, och ju mera tryckningen af den ofvanstående vattenpelarcn förminskas. Denna gasutveckling liknar icke en jemn
kokning, såsom man ofta ser i åtskilliga utländska källors, med kolsyregas öfvermältade vatten,
utan består i ett sakta uppstigande af större och
mindre blåsor, som komma från vissa ställen 1

af bottnen, utan buller och med ett omvexlande af- och tilltagande i storlek och myckenhet.
Vattnets temperatur är H--^^. Det har blek-^
gul färg, som i luften småningom mörknar, under det att en hinna bildas på dess yta. Det
har ingen lukt, men om det skakas i ett halfhanden betäckt glas, och man i
I fyldt, med
I ögonblicket efteråt luktar derpå, kännes en tydlig lukt af svafvelbundet väte. Det smakar starkt
af ett jernsalt, men är derjemte ganska lättdruc^
ket. Fyller man dermed en butelj till hälften,
täpper den med fingret och skakar den, utan
att med handen uppvärma den,
så utvecklas
kolsyregas i luften öfver vattnet, och om buteljen omvändes, och en liten öppning göres med
fingret, så framsprutar en portion vatten med
, häftighet. Jag känner intet annat i Sverige före-»
t kommande vatten der detta är händelsen.

Beträffande vattnets förhållande till reagentia, hänvisar jag till min äldre undersökning af
detta vatten, i af handlingar i fysik, kemi och
mineralogi T. I, p. 148. Jag skall deraf endast
erinra om tvenne omständigheter, nemligen, att
vattnet icke innehåller något svafvelsyradt salt
och således icke grumlas af chlorbariura, samt
att det med salpetersyrad silfveroxid, utan ljusets medverkan, om 24 timmar bildar en klar,
vinröd vätska.
Den närvarande undersökningen beträffar
följande: 1:0 undersökningen af de ämnen, som
finnas upplösta i vattnet; 2:0 sammansättningen
af den fällning som bildas genom luftens tillträde; 3:o undersökning af det ämne, som är
orsaken till vattnets gula färg; och
analys
ti j af den gasblandning, som bildar de ur vattnet
o I uppstigande blåsorna.
I
•1

2a
1:0 Undersökning

af de i vattnet förekommande upplösta ämnen,

Innaa jag meddelar detaljerna af de analyser jag anställt, måste jag i förhand nämna
något om tvenne i denna källas vatten förefallande kroppar, som förut icke varit undersökta,
och hvaiaf åtminstone den ena varit hittills alldeles okänd. Dessa kroppar äro icke ovanliga
beståndsdelar af våra källors vatten, de finnas
troligen i de flesta af dera. Man har kallat dem
extractivämne, och vid vattenanalyser bemödat
sig att förstöra dem, emedan deras närvaro alltid hindrar och försvårar ett noggrant bestämmande af de rent oorganiska beståndsdelarnas
relativa mj^ckenhet.
Jag känner intet vatten som utspringer
från en rik källåder, som håller så mycket af
detta så kallade extractivämne, som Porla, det
är derföre naturligt, att en noggrannare undersökning af detta vatten skulle snarare än något
annat vattens, leda till bestämdare begrepp
derom.
Detta extractivämne utgöres af tvenne electronegativa kroppar, sammansatte, icke allenast
efter principen för den organiska naturen, utan
derjernte innehållande qväfve. Den ena af dessa,
som jag kallar källsyra, är lättlöst i vatten, af
en tydligt sur, men efteråt sammandragande
smak. Den andra, som dels finnes i vattnet
färdigbildad, dels uppkommer på källsyrans bekostnad , genom luftens och värmets förenade
åverkan, förhåller sig till den förra, såsom ea
extrakt-afsats till sitt extrakt, den är löslig i kallsyra, men Iröglöst i vatten utan denna. Jag
kallar den källsats-syra ; den har i olöst till-^
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stånd icke sur smak, men den rodnar lakmuspapper, samt utdrifver ättiksyran ur dess salter
och förenar sig med basen.
Det är en oväntad omständighet, att i ett
spring-källevatten finna organiska syror och deras salter. Jag tror dock, att hvad jag vid dessa syrors beskrifning kommer att anföra om deras förekommande i naturen, skall temligen tydligt utreda deras härkomst i vattnet.
De omständigheter, som röjde att det i
Porlavattnet förefallande gulfärgande ämnet är
en sj^ra, voro följande tvenne. Jag hade uppsamlat af den ockra som fäller sig i källans
afloppsrenna, och då dess färg icke liknade den
af rent jernoxidhydrat, blandade jag ockran med
vatten och ledde svafvelbundet väte derigenom,
för att utan något surt eller alkaliskt reaktionsmedels raellankorast, erhålla de i vatten lösliga
ämnen, som ur källvattnet fällt sig med jernoxiden. Jag erhöll en svart magma, som, silad,
gaf ett gulbrunt liqvidum, från hvilket likväl
svafveljernet trögt utfällde sig, så att de kunde
genom silning åtskiljas. Detta gula liqvidum
rodnade lakmuspapper, smakade tydligt af ett
jernsalt, och fällde icke en lösning af chiorbarium.
Den andra omständigheten inleddes af denna.
Jag hade i min äldre analys funnit att Porla
vatten innehöll kolsyradt alkali, sedan nemligen
det extraktlika ämnet blifvit förbrändt. Nu undersökte jag om den afdunstade återstoden af
Porlavattnet återställde den blå färgen på ett
med ättiksyra lindrigt rodnadt lakmuspapper.
Detta skedde icke. Jag blandade denna återstod
med ättiksyra, afdunstade denna i vattenbad
till torrhet, behandlade återstoden med vattenfri alkohol, och fick icke det ringaste ättiksy-
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radt alkali upplöst deri. Det var således klart,
att vattnet håller ett salt med en förbränlig
syra, af tillräckligt stark frändskap till baser,
för att icke kunna sättas i frihet af ättiksyran.
Jag har måst trenne gånger omgöra detta
vattens analys, emedan jag endast af misstagen
kunde ledas till en riktigare operations-plan.
Jag hade till analysen låtit komma en portion
vatten i flaskor med inslipade glasproppar; detta användes till den första analysen, hvars resultat blefvo minst pålitliga. Jag vill kalla
den analysen A, Den andra skedde på vatten,
hämtadt i selter-krus, jag kallar den B och den
tredje på vatten hämtadt i klara buteljer
af glas. Krusen och buteljerne voro särdeles
väl korkade med korkproppar och hartsade. Allt
vattnet hämtades på samma gång, i Oktob. i832.
Volumen af det analyserade vattnet mättes
på lika sätt, som vid mina analyser af Carlsbader och Königswarter-vattnet (K. Vet.-Acad.
Handl. för 1822 p. iSp) medelst en flaska, som,
fylld och efter den inslipade glasproppens insättning, så att ingen
liiftblåsa qvarstannade ,
rymmer, vid +18°, 632 , 66 grammer destilleradt
vatten.
Det, som hvarje gång flaskan uthälldes,
stannade på dess insida, afsköljdes med destilleradt vatten, hvarefter flaskan torrkades fullkomligt inuti, innan den ånyo fylldes med Porlavatten.
I analyserna A och ^ användes i4 sådana mått, som utgöra 8,857 liter eller 338,43
Svenska decimal kubiktum.
I analj^sen C användes endast 10 sådana mått, af det skäl, att
de utgjorde precist 7 buteljer, hvarigenom det
på glasets insida och på korkarne afsatta kunde
utan all osäker beräkning intagas i det analytiska resultatet.
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Af det ofvan anförda försöket, att ur Porlavattiiets ockra med svafvelbundet väte afskilja
källsyra, hafva vi sett att källsyrad jernoxidul
är ett i vatten lÖsligt salt. Det var således ganska möjligt att vattnets jernhalt härrörde af källsyrad jernoxidul, och icke af kolsyrad jernoxidul, en omständighet, som vann ytterligare sannolikhet deraf, att den ur vattnet fällda ockran
uppenbarligen innehåller basisk källsyrad jernoxid. — För att vinna upplysning häri, ställdes en portion vatten i en öppen glasbägare,
bredvid ett thefat innehållande fuktigt kalkhydrat,
under en glasklocka, som gjordes lufttom. Den
förblef i 8 dagar deri, utan att vattnet grumlades, hvarken af afsatt kolsyrad kalk eller kolsyrad jernoxidul.
Då detta försök icke lemnade något resultat, ingöt jag Porla- vatten i en tu bulerad glasretort, försedd med ett ganska litet förlag med
tubulus, från h vilken ett glasrör leddes i vatten.
Genom retortens tubulus inleddes ett glasrör,
nära intill vätskans yta, genom hvilket en beständig ström af vätgas fördes genom apparaten.
Den härvid använda vattenqvantiteten utgjorde
ungefär 5o dec. kub. tum. Sedan vätgasen under ett par timmar passerat genom apparaten,
upphettades retorten småningom till kokning,
under det att vätgasen fortfor att inledas. — »
Vätskan behöll sig fullkomligt klar ända till
dess den kom i kokning, då begynte den att
opalisera, och efter i timmes kokning hade fällningen samlat sig i voluminösa, svarta, discreta
kåfvor, emellan hvilka vattnet var fullkomligt
klart, men betydligt blekare gult. Vätgasen
fortfor att fylla apparaten intill dess den afsvalnat. I det afhällda klara vattnet kunde nu

mera icke det lingasle spår till jernhalt upptäckas af rödt cjanjernkaliuni, af blodlutssalt
eller af galläpplesyra. Jernhalten var således
under kokningen utfälld, utan att detta härrört
af jernets oxidering. Fällningen var så mörk,
att den kunde kallas svart. Den som sker i
luften är rödbrun. Den svarta fällningen kan
med konst eftergöras om ett jernoxidulsalt fälles
med källsats-syrad ammoniak, hvartill man satt
litet ammoniak i öfverskott. Detta försök skulle således föranleda den slutsats, att vattnets
jernsalt är kolsjrad jernoxidul. Men då vattnet också bestämdt innehåller tväfaldt kolsyrad
kalkjord, och denna af kokningen sönderdelas,
så kan dervid kalkjorden hafva intagit jernoxidulens plats hos källsyran, hvarvid ett basiskt,
källsyradt oxidulsalt bordt bildas, eller då källsats-syrans föreningar äro de minst lösliga, har
basisk källsats-syrad jernoxidul uppkommit.
Det är således icke möjligt, att af detta försök
bestämma i hvad förening jenoxidulen finnes i
vattnet; men då man skall göra en gissning,
efter teoretiska anledningar, blir det sannolikt
att den, likasom baserna deri i allmänhet, befinner sig relativt till sin frändskapsgrad delad
emellan kols^aan och källsyrorna, ehuru den
alltid vid analysen måste antagas såsom endast
kolsyrad, emedan man bäst sammanparar de
svagaste baserna med de svagaste syrorna, då
det qvantitativa resultatet uppställes.
yt, Analjseii af vattnet j Jiämtadt på Jlaskor
med inslipad propp.
Det soiu afsatt sig på flaskornas insida var
i det hela ganska ringa.
Det lösrefs med en
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pennfjäder, så att det kom med i måttflaskorna.
Afdunstningen skedde i en vägd platina-skål
i vattenbad, och sedan massan fullt uttorkat i
vattenbadet, ställdes skålen i 24 timmar under
en glasklocka öfver koncentrerad svafvelsyra.
Återstoden, på detta sätt uttorkad, vägde 1,8945
grammer, hvilket på 1000 d. vatten utgÖr 0,2 1
upplösta solida ämnen, eller något litet' mer än
I del på 5ooo d. vatten.
a) Denna återstod utdrogs med kallt vatten,
det upplösta afdunstades till torrhet i vattenbad,
och vägde efter torkning vid 4-100° i vattenfri
luft, 0,46 gr. Den var gulbrun, lik ett växtextrakt.
Då det hade varit möjligt att vattnet kunnat innehålla ättiksjradt alkali, sedan vi af
VoGELs undersökningar veta, att detta bildas då
svafvelsyradt alkali finnes tillsamman med organiska ämnen, hvilka till äfventyrs i Porla-vattnet kunnat alldeles förstöra en ringa halt af ett
ursprungligen deri befintligt svafvelsyradt salt,
så behandlades dessa 0,46 med vattenfri alkohol. Denna tog deraf ingen färg, men efter afdunstning lemnade den 0,026 gr. af ett hvitt,
kristalliseradt salt, som såg ut som koksalt. Det
fuktades icke i luften '^). Upphettadt till början*) Ett Porla-vatten, som blifvit hämtadt i flaskor med
inslipad propp, i afsigt att tjena till analys, hade
stått i 6 år, utan att flaskorne blifvit öppnade. Det
hade alldeles förlorat all färg och på bottnen afsatt
en rödgul, halft slemmig och sammanhängande massa. Det källsyrade alkalit i vattnet var alldeles förstördt och den inkokade återstoden var alkalisk och
färglös; men vattenfri alkohol utdrog derur ättiksyradt kali och natron i ringa qvantitet. I jernfällningen fanns källsyra. Ockra, upphämtad i mossan, nedanför badhuset, befanns innehålla basisk ältiksyrad
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de glödgning blef det lindrigt brunaktigt, vägde
nu 0,023; men reagerade icke för fritt alkali.
Det var clilornatriiim som innehöll ett spår af
chlorkalium, och gaf med platiiia-chlorid o,oq6
gr. chlorplatina kalium.
b. Hvad alkoholn lemnat olöst, upplöstes i
vatten. Jag hoppades kunna utfälla och till
vigten bestämma källsyrorne deri, på det sätt,
att lösningen blandades med en upplösning af
neutral ättiksyrad kopparoxid, så länge någon
fällning uppkom. Den erhållna fällningen var
mörkt brungul, och den klarnade lösningen gulgrön. Färgen utvisade att icke alltsamman var
utfäldt. Fällningen torkades vid +100° i vattenfri luft, och vägde då 0,21 65 gr. Den sönderdelades med svafvelbundcn vätgas, hvarvid vätskan qvarhöll svafvelmetallen i form af en mörkt
gulbrun upplösning. Den afdunstades i vattenbad, blef dervid svartgrön och släppte slutligen
svafvelmetallen, h varefter den silades. En gul
vätska gick igenom, hvars återstod efter intorkning vägde 0.182 och förhöll sig såsom kallsyra, bildande en först genomskinlig, sedan i full
uttorkning sprucken, gul massa, som lätt släppte
glaset. Den på filtrum qvarvarande svafvelkopparen öfvergöts med kolsyrad ammoniak, hvilken
derur utdrog ett mörkbrunt ämne, som, efter amnioniakens afdunstning vägde 0.082. Det var nu
fullt lösligt i vatten och utgjordes af sur källsatssyrad ammoniak.
Svafvelmetallen , oxiderad med
jernoxid. Då ockran iildrogs med kolsyradt kali, så
uppkom i första ögonblicket en lindrig fräsning, såsom af en fri syra, och då den alkaliska lösningen
afdunstades och extraherades med; alkohol, så erhölls
så mycket ältiksyradl kali, att en portion concenlrelad ättiksyra kunde deiaf destilleras.

salpetersyra och fälld med caustikt kali, lémnade 0.099 ö^* kopparoxid. Kopparfällningea hade således innehållit 0.1625 af de organiska syrorne sammanlagde, hvaraf o.i32 varit källsyra
och o.o3 källsats-syra.
c. Den med ättiksyrad kopparoxid fällda
vätskan innehöll ännu tydligt källsyra. Något
källsyrad kopparoxid fällde sig under afdunstning, men då öfverskottet af ättiksyradt kopparsalt slutligen gaf en svart fällning, intorkades
alltsamman och brändes, för att åtminstone ej
förlora möjligheten att bestämma de oorganiska
beståndsdeiarnes myckenhet. Den brända massan utlakades med vatten. Lösningen mättades
jemt med salpetersyra, hvarunder en svag fräsning uppkom, fälldes med salpetersyrad silfveroxid, och gaf 0.1905 gr. chlorsilfver , svarande
emot o.o5 gr. chlor. Vätskan försattes med
saltsyra till silfrets utfällande, silades, blandades med mer saltsyra till salpetersyrans förstörande och afdunstades till torrhet. Den till
vattnets förjagande lindrigt upphettade återstoden af chloralkali vägde 0.18, och gaf med chlorid af platina 0.08 gr. chloiplatinakalium , som,
med de i a erhållna , utgör 0.086 gr. De der erhållna 0.023 af chloralkali sammanlagde med de
här funne 0.18, göra o.2o3 gr. Desse hade likväl icke såsom chlorföreningar funnits i vattnet,
utan en betydlig del varit källsyradt, Vi återkomma längre fram till beräkningen häraf.
Den massa, som efter källsyrans och ättiksyrans förbränning, blifvit med vatten utlakad,
kunde ännu innehålla kalkjord och talkjord. Den
utdrogs med saltsyra, kopparoxiden utfälldes med
svafvelbundet väte, och lösningen blandades till
den af följande:
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d. Den med kallt vatten utdragna återstoden af det inkokade porlavattnet, kokades raed
vatten i flera omgångar, hvartill mot slutet sattes litet ammoniak, för att bättre upplösa fälld
källsats-syra. Lösningen afdunstades till torrhet,
och lemnade en jordartad, fläcktals gul och extraktiik massa, som förbrändes, och lemnade en
hvitgrå jord, h vilken upplöstes i saltsyra, och
blandades med den sura vätskan, ur h vilken kopparen blifvit fälld med svafvelbundet väte. Vätskan öfvermättades med ammoniak utan att fälla något. Oxalsyra afskilde kalkjord, som, förvandlad till gips, vägde 0.102 = o.o43 gr. kalkjord, och kolsyradt kali afskilde 0.0 1 5 gr. talkjord. Så väl i kallt, som i kokande

vatten hade

upplöst sig kiseljord, som lemnades olöst i saltsyra efter massans behandling dermed. Denna
kiseljord lades till den i vatten olösliga delen,
hvars undersökning jag nu skall beskrifva:
e. K-ällsyrorna, som fällt sig med jernoxiden under inkokning, nödgade mig att begynna
denna undersökning med deras förbränning,
livarefter massan behandlades med saltsyra, i en
platinadegel, som betäcktes med ett nytt och
rent urglas, under det syran så småningom afröktes i vattenbad. Dervid blef glasets yta icke det minsta angripen, utan var efteråt lika
jemt genomskinlig och polerad som förut, hvaraf inses att denna massa icke innehållit fluor-calcium, eller någon annan fluorförening. Torra massan fuktades åter med saltsyra, utdrogs
med vatten, och kiseljorden togs på filtrum och
tvättades. Den vägde glödgad 0.342, såg gråaktig ut och sönderdelades dcrföre i brännins;

med kolsj^radt kali, behandling med saltsyra o.
s. v. i 0.327 gr. ren kiseljord och o.oi5gr. jernoxid, som innehöll ett spår af raanganoxid.
y. Lösningen i saltsyra, som blifvit afsilad från kiseljorden, mättades med ammoniak
till dess att jernoxid utfällt sig, utan att åter
på en stund upplösa sig, h varefter fällningen
fullbordades med bernstenssyrad ammoniak och
vätskans upphettande i vattenbad, till dess att
det bernstenssyrade jernet afskilt sig och vätskan var klar och färglös. Fällningen togs
på filtrum och tvättades, först med rent, och
sedan med ammoniakhaltigt vatten för att borttaga det mesta af bernstenssyran. Den torkade och glödgade jernoxiden vägde 0.278
gr. Den löstes utan lemning i saltsyra, höll
således icke kiseljord. Den fälldes åter ur
denna lösning med caustikt kali, som i öfverskott tillsattes och digererades med fällningen.
Den silade alkaliska vätskan öfvermättades med
saltsyra , hvarefter kolsyrad ammoniak tillsattes,
som frambragte en ringa, hvit fällning, hvilken,
tagen på filtrum, gulnade något i torkning, och
vägde glödgad 0.007 S^' -^^ dessa afdragas från
jernoxidens vigt återstå 0.27 1 , som, sammanlagde med de ur kiseljorden erhållna, gifva 0.286
gr. jernoxid. Den med caustikt kali fällda jernoxiden behandlades med vätesvafladt svafvelammonium,
forsyra.

som derur icke utdrog någon fos-

Den hvita, i torkning gulnade fällningen
pröfvades för blåsrör, och befanns innehålla
fosforsyra. Det som ej åtgått till blåsrörsprofvet kunde med kali sönderdelas i ett spår
af jernoxid och i lerjord, tillräckligt att fram-
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bringa den vanliga blåsrörs-reaktion med salpetersyrad kobolt.
g. Den vätska, hvarur jernoxiden blifvit
fälld med bernstenssyrad ammoniak, blandades
med caustik ammoniak, som frambragte en ringa fällning af fosforsyrad lerjord, som glödgad vägde o.oo3 gr. Det beror på den mättning man hittar på att gifva jernsolutionen med
ammoniak, innan den bernstenssyrade ammoniaken tillsättes, om hela qvantum af fosforsyrad lerjord fälles med den bernstenssyrade jernoxiden, eller om en del deraf qvarhålles i lösningen.
h. Den silade lösningen fälldes med oxalsyrad ammoniak, hvaraf i bränning erhölls en
mörkgrå, kolsyrad kalk = o.5o4 gi\ Den med
oxalsyrad ammoniak fällda vätskan, blandades
med kolsj^adt kali till alla ammoniaksaUers fullkomliga sönderdelning, och afdunstades till torrhet. Vid återupplösning i vatten, lemnade den
talkjord, o.o55, som löstes i saltsyra och afdunstades. Efter återupplösning i saltsyra lemnade
den 0.0175 gr. kiseljord, hvars hela halt således
är 0.3445.
Kalk jorden upplöstes i salpetersyra , afdunstades ivattenbad till full torrhet, och öfvergöts
med vattenfri alkohol, som upplöste den utan
lemning, hvaraf således frånvaro af strontianjord ådagalägges. Alkoholn afdunstades åter,
saltet upplöstes i vatten och blandades med en
lösning af chlorsyradt kali i utspädd saltsyra,
hvarefter tvefaldt kolsyradt kali tillblandavdes i
en flaska, försedd med inslipad propp. Sedan
saltsyran var fullt mättad och fräsningen slutat, insattes proppen, och flaskan lemnades i 24
timmar, h varunder manganoxid fälldes som väg-
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de 0.0175. Genom en analog
täcktes ett spår deraf äfven i
detta kunde ej vägas. Halten
jord hade således varit o,4865

behandling upptalkjorden; men
af kolsyrad kalkgr.

B, Analjs af vatten hämtadt
vattens-krus.

på Selter-

Återstoden af 8.857 litres vatten utgjorde
denna gång i.S^So. Härvid gjordes dock den
skillnad i torkningssättet, att sedan vattnet var
afdunstadt till en så ringa volum att den kunde
rymmas i en platinadegel, så afhälldes det upplösta idenne, och intorkades deri, först i vattenbad, och sedan i +100*^ varm, vatten fri luft,
hvarefter degeln med påsatt lock afsvalades öfver koncentrerad svafvelsyra och vägdes sedan
utan att Öpppas. Platinaskålen med den deri
qvarsittande återstoden, torkades och vägdes såsom i A, Skillnaden emellan återstoden här och
i A, ligger således hufvudsakligen i fullkomligare
uttorkning i den sednare analysen. Halten af
solida ämnen på 1000 d. vatten utgör här
0.212 d.
I denna analys måste krusen efter vattnets
uthällning, försättas med saltsyra, som långsamt
fördes kring alla sidor deraf, hvilket kringförande under loppet af 24 timmar flere gånger förnyades, hvarefter lösningen uthälldes, och krusen sköljdes med destilleradt vatten; den sedan
qvarsittande kiseljorden borttogs med vatten och
en lång svanpenna, h varmed insidan öfverfors,
ända till dess att detta kunde ske utan att det
tillika inhällda vattnet befanns grumladt. Från
de svärtade korkarne afskalades den svartnade
delen, denne utdrogs med saltsyra och jernoxiden utfälldes derur.
Alla dessa äro upptagne
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med i den ofvangifne vigten af vattnets återstod.
Härvid uppkommo tvenne fel, som först med
analysen upptäcktes, men som till qvantitet ersatte hvarandra. Jag erhöil neraligen för mycket jernoxid och för litet kolsyrad kalkjord. Det
förra hörrörde deraf, att i alla seltervattenskrus
afsätter seltervattnet under dess liggande derpå,
en portion jernoxid, som sedan icke kan mekaniskt bortskaffas, men som upplöstes i saltsyran,
tillika med den ur porlavattnet afsatta. Förlusten af kalk jord upptäcktes först i analysen c,
der det befanns att saltsyran ur korken jemte
jernoxiden utdrog kalkjord, som afsatt sig derpå, förmodligen genom korkens garfämne.
öf. Återstoden af det inkokade vattnet utlakades med kallt vatten, och lemnade 0.4525
af en brun, extraktlik massa, som torkades vid
+100° i vattenfri luft innan den vägdes. Det
i kallt vatten olösta utkoktes med vatten, som
lemnade en dels jordlik, dels extraktlik återstod
hvilken torkad på lika vis vägde o.ii4 gr* eller tillsamman 0.5665 gr.
Båda dessa portioner brändes hvar för sig
vid en ganska lindrig värme till källsyrornes
förstörande, h varefter det återstående behandlades först med vatten och sedan med saltsj^ra.
Ur askan af det med kallt vatten utdragna,
upplöste vatten det mesta. Lösningen öfvermättades med salpetersyra och fälldes med salpetersyrad silfveroxid, hvaraf erhölls 0.28 gr. chlorsilfver, och efter det Öfrigas behandling såsom i
A 0.2 125 gr. lindrigt glÖdgadt chloi alkali. Då
detta åter upplöstes i vatten, lemnades o.oo55
gr. talkjord, hvadan således chloralkalits vigt utgjort endast o. 207. Deraf erhölls 0.985 gr. chlorpiatinakalium.
Det
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Det med

vatten utlakade kolet förbrändes

och lemnade en hvit jord, som behandlades tillika med det följande:
Askan af det i kokhett vatten upplösta lemnade ingenting åt vatten» Den upplöstes derföre jemte den i vatten olösliga lemningen af det
föregående i saltsyra , som i vattenbad afdunstades, for att gÖra kisel jorden olöslig, hvarefter massan ÖfvergÖts med vatten, försatt med
litet saltsyra. Den olösta kiseljorden togs på
filtrum, tvättades och vägde, glödgad, 0.088.
b. Lösningen i det syrliga vattnet fälldes
med caustik ammoniak; en ringa hvit, på filtrum gulnande fällning afskildes, som glödgad
vägde 0.003 gr. Den var en blandning af jernoxid med lerjord, i hvilken för blåsrör intet
spår af fosforsyra kunde utletas, och som visar att en ringa portion källsyrad lerjord och
källsyrad jernoxid varit upplöst, bland det af
vatten åter upptagna.
c. Den silade vätskan från égafmedoxalsyrad ammoniak kalkjord, som, förvandlad till
kolsyrad, vägde 0.069 gr. Ur den återstående
vätskan kunde, med kolsyradt kali i litet öfverskott användt, och efter vätskans intorkning i
vattenbad, endast 0.002 gr. talkjord erhållas.
Vi skola nu göra en sammanställning af
analysen på den i vatten åter lösliga delen af
vattnets återstod. o.23 gr. chlorsilfver svara
emot o.o5665 gr. chlor. 0.0986 gr. chlorplatinakalium svara emot o.o3oi gr. chlorkalium , hvars
chlorhalt är 0.0 1 43. Det återstår således 0.04243
gr. chlor, som varit förenade med natrium till
0.0703 gr. chlornatrium, tillsamman 0.1004 gr.
chloralkali. Afdragas dessa från 0.207 (i o.2o3)
K, v. A, Handl. r833,
3
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vid analysen erhållit chloralkali, så återstå 0.1066
chlornatrium, svarande emot o.o568 gr. natron.
som varit förenad t med källsyra. — Den erhållna kolsyrade kalkjorden 0.069 svarar emot
o.o3884 gr. kalkjord.
Uppställningen ger
Chlorkalium
o.oSoi

Chlornatrium
Natron

o.oyoS
o.o568

Kalkjord

o.o388

Talkjord

0.0020

Lerjord och järnoxid

.

.

. 0.0020

Kiseljord

0.0880

Källsyror, vatten och förlust

0.2785
0.5665.

d. Den i vatten olösliga massan behandlades alldeles såsom i A är anfördt och gaf:
Jernoxid, fälld med bernstenssyrad ammoniak 0.269 gr., utdragen med saltsyra nr korkarne och krusen o. o8i, tillsamman 0.35 ; kaustikt
kali utdrog derur 0.0 1 25 gr. fosforsyrad lerjord, varefter
h
återstå 0.3375 gr. för jernoxid,
som med o.o5i5 öfverstiger hvad som fanns i
u4f hvilket öfverskott efter seltervattnet varit
qvarsittande på krusens insida.
Kolsyrad kalkjord o.44o5; talkjord o.o5o4;
manganoxid 0.018; kiseljord, 0.2635, som med
den af vatten utdragna, 0.088 utgör 0.3517.
För att något nära bestämma qvantiteten
af källsyrorna, som innehölls i denna massa, torkades större delen deraf vid + 100° i vattenfri
luft och vägdes, innan den sönderdelades. Efter
den förlust, som uppkom då de oorganiska ära-
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nena saminanlades, beräknades halten af källsyrorna i hela återstoden till 0.187.
Sammanlagda resultatet gör

Fosforsyrad lerjord . .

. 0.0125
. 0.1868
1.3090
. 0.5665
1.8755

C.

Analys af vattnet

hämtadt på buteljer.

Buteljerne hade i källare varit förvarade i
liggande ställning i 10 veckor.
7 buteljer, som utgjorde jemt 10 måttflaskor, eller 6.3266 litres, uppkoktes på en gång i
tvenne skålar af äkta postlin, med pålagda lock
af äkta postlin, för att hindra förlust genom
stänkning. Vattnet kokades i 2 timmar, afsvalades och silades genom ett vägdt filtrum. På
detta hade samlat sig en mörkbrun, jernoxidhydrat-lik massa, som, efter torkning vid +100°
i vatten fri luft vägde o.43g.
Det var min afsigt att på detta sätt skilja
de kolsyrade jordsalterna från de källsyrade,
men då jag fruktade att kokningen ännu ej afskilt alla kolsyrade jordarter, helst jag vid vattenanalyser funnit, att kolsyrad talkjord sent utfäller sig under inkokningen, så fortsattes afdunstningen i en af skålarna, till dess att en-
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dast I af vattnets första volum återstod, då pä*
lades locket, och vattnet upphettades till full
kokning, som fortsattes ännu ~ timme. Under
denna behandling, hade verkligen en ny fällning
bildat sig, den var brunaktigt grå, finkornig, och
liknade en manganhaltig, kolsyrad kalkjord. Den
vägde 0.14Ö gr.
Jag föreställde mig nu att vattnet icke höll
mer någon anmärkningsvärd qvantitet af kolsyrade salter, och afdunstade det i platinakärl till
torrhet öfver vattenbad, hvarefter den intorkade
massan brändes till källsyrans fullkomliga förstöring. Under afdunstningen anmärktes, att,
när vätskan hunnit en viss större grad af koncentrering, afsattes på ytan ett gråhvitt skum af
kiseljord, hvarmed vattnet nu hade hunnit sin
fulla raättningspunkt, och som der före blef olöslig i mån af lösningsmedlets förminskning.
Den brända massan öfvergöts med saltsyra
och afdunstades i vattenbad å nyo till torrhet,
hvarefter den öfvergöts, först med litet koncentrerad saltsyra och sedan med vatten. Dervid
återstod kiseljord, grå af kol, som i bränning
blef nära hvit och vägde 0.169 gr.
Den sura vätskan, blandad med kaustik ammoniak, gaf ett ringa spår af jernoxid, hvari
denna gång icke närvaro af lerjord kunde ådagaläggas.
Oxalsyrad ammoniak utfällde kalkjoid, som,
förvandlad till gips, vägde i glödgadt tillstånd
0.261 gr. svarande emot o. 10S4 kalkjord. Hvarkeu manganoxid eller strontianjord kunde deri
upptäckas.
Ur den återstående vätskan utfälldes talkjorden med basisk fosforsyrad ammoniak. Den

glödgade, fosforsyrade talkjorden vägde 0.0171
gr. och svarar emot o.oo63 gr. talkjord.
Den silade vätskan försattes nu med kolsyradt natron och afdunstades till torrhet. Den
upplöstes i den minsta möjliga qvantitet vatten, hvarvid ingen återstod af fosforsyradt natron-lithion visade sig. Lithion utgör således
icke en beståndsdel af detta vatten.
Genom

det förändrade sättet att verkställa

denna analys, erhölls nu ett vida olika resultat
i afseende på i vatten lösligt kalkjordsalt > hvilket jag ansåg mig berättigad att antaga för källsyradt, och som här utgjorde nära 3 gånger så
mycket som i analysen B, Deremot åsidosattes i analysen C bestämmandet af de alkaliska
sakerna, hvilkas myckenhet var af de föregående
med temlig säkerhet bekant.
Den i vatten olösliga delen af Porlavattnets
återstod utgjordes här af 3 portioner, nemligen:
1:0 det under kokning och afdunstning fällda;
2:0 det som under vattnets liggning på buteljerna afsatt sig på glasets insida, och 3:o det
som afsatt sig på korkarne.
I det sista af dessa fanns 0.009 gr. jern-'
oxid och 0.0177 kolsyrad kalk. På buteljernas insida fanns a.oi5 gr. jernoxid och ett
spår af kolsyrad kalk, som ej kunde särskilt
vägas.
Alla dessa lades till de båda fällningar,
som uppkommit genom kokning och afdunstning, och blandningen analyserades på det sätt,
som under A är anfördt, med den afvikelse, att
talkjorden slutligen frånskildes med basisk fosforsyrad ammoniak.
På detta sätt erhöllos.
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Jernoxid
Kolsjrad kalkjord

.

0.2080
.

Talkjord
Fosforsyrad lerjord .
Kiseljord

. 0.2022
, 0.0224

.

. 0.0070
0.0840
0.5236.

Källsyrornas qvantitet i den första fällningen, som erhölls då vattnet uppkoktes, hvilken
vägde 0.439, bestämdes af förlusten i vigt under analysen, och utgjorde o.io5. Den var deri
förenad med 0.184 jernoxid.
Den qvantitet deraf, som fanns i det, under
afdunstning afsatta, äfven som i det som fastnat
på korkarna och på glasets insida, kunde icke
med någon säkerhet bestämmas.
Kiseljorden, som i analysen C, erhölls i
tvenne afdelningar, brändes med kolsyradt kali
och behandlades, efter vanliga föreskrifter, med
saltsyra och ammoniak, hvari erhölls o.oo35 af
en blekt gul fällning, som höll fosforsyra och
jernoxid, och hvars blekare färg lät deri förmoda ett ringa spår af fosforsyrad kalk, emedan
fällningen i vått tillstånd icke förminskades af
kaustikt kali, såsom det bord t ske, om den innehållit lerjord. Hela kiseljords-halten blir då
0.2495.
Yi skola nu, för att göra resultaten af de 3
analj^serna fullt jemförbara, reducera allt till volumen af 1000 vigtsdelar rent destilleradt vatten. Den innehåller då i vigtsdelar:
Upplösta fasta ämnen ^ efter analysen j4
0.214, efter B 0.212.
Jernoxid efter A o.o3288, efter C o.o324r,
medeltal o.o3265, svarande emot 0.04776 kolsy-

rad jeriioxidul eller nära i på 3000.
oxid i A 0.0002 och i B 0.000 2o3.

Mangan-

Kiseljord i A 0.0 3 89 2, i B o.oSSpS och i
C 0.03896, hvilket sistiiämda kan antagas för medeltal.
Kalkjorden utgjorde i A o.o3583, i C o.o35i3,
medeltal o.o3548.
Talkjorden utgjorde i ^0.00598, i B o.oo565,
i C 0.00454. I den sista af dessa användes en
sämre metod till talkjordens afskiljande , dess
resultat kan derföre anses för felaktigt. Medeltalet är o.oo58r.
Fosforsjrad lerjordj, med smitta af jernoxid i A 0.00010, i B 0.0001 12 och i C 0.0001 1.
Det är icke gifvet att denna beståndsdel finnes
i vattnet, som kan hålla fosforsyrad kalk och
källsyrad lerjord. Det är analysen, som flyttar
fosforsyran från den ena basen till den andra.
1 afseende på de alkaliska salterna har jag
endast följt analysen B, med hvilken A nära
instämmer, men då i den sistnämda inblandning
af andra reagentia föregått försöket att bestämma sakernas qvantiteter, bör dess resultat ej få
det minsta ändra resultatet 2S. B. \ C blefvo
de icke bestämda, af skäl, som der anfördes,
Chlorkaliumo,ooZ'6g^'i chlornatriumo,oo']g3'];
natron förenadt med källsyra 0.00641 3.
Innan jag går till de organiska beståndsdelarnes bestämmande, skall jag nämna några ord
om förhållanden, som förete sig med de rent
mineraliska. Vi hafva sett, att af o,2o3 å 0,207
d. chloralkali, som erhålles af de i en gifven
portion vatten befintliga salter med alkalisk basis hade 0.1004 varit i vatten förut befintligt
chloralkali, och att 0.1060 svarade emot den basis, hvarraed källsyran varit förenad. Dessa
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qvantiteter äro h varandra nära lika. Likväl innehåller den första allt kalit, och borde således,
ifall full kemisk likhet vore dera emellan, haf"va utfallit litet högre än den sednare termen,
livilket i försökets resultat är tvärtom.
På lika sätt finna vi i analysen C, att på
1000 d. vatten funnits o.oi^iS d. kalkjord q var
i vätskan sedan den blifvit inkokad till återstod
af ^, och att hela kalkhalten är o.o35i3. Detta
är så nära jemt den ena hälften utfälld och den
andra qvarhållen i upplösningen.
Men märkvärdigare ännu synes mig, att syret i hela kalkjordshalten äro lika med syret i
jernoxiden, hvilket förutsätter, att vattnet mot 3
atomer kalkjord håller 3 atomer jernoxidul. Vidare håller kiseljorden dubbelt så mycket syre
som endera af dessa. Natronets syre är ^ af
talkjordens. Talkjordens deremot instämmer icke
och ligger emellan i och | af kalkjordens.
I analysen C fällde sig, vid vattnets uppkokning med de då afskilda beståndsdelarne,
0.084 gr. kiseljord. I vattnet hade stannat upplöst 0.169 ^^1^1' dubbla portionen.
Ehuru det visserligen icke är skäl att antaga, att det inbördes förhållandet emellan de i
källvatten upplösta ämnena nödvändigt måste
vara betingndt af de kemiska proportionerna,
enligt hvad jag redan visat vid analysen af Carlsbadervattnet så kan dock ett sådant stundom
inträffa, beroende derpå, att mineralkroppar upplösas, som äro efter dessa sammansatta, och till
hvilka man någon gång skulle kunna sluta af de
ämnens
relativa
qvantiteter, som innehållas i
*) K. Velensk.-Acad. Handl. 1822, p. 17J.

vattnet. I alla fall är det ett förhållande, som
förtjenar anmärkas, så ofta det förefaller.
Jag skall härvid söka fästa uppmärksamheten på ännu en annan omständighet. Vi hafva
sett, att det i Porla-vatten förekommande alkalit
är mättadt med en organisk syra. Det oaktadt,
innehåller vattnet en högst betydlig qvantitet
kiseljord, i den lösliga, isomeriska modifikation,
hvari den, genom inflytelsen af kolsyradt alkali,
försättes. Af denna omständighet skulle den gissning kunna föranledas att, på det ställe der vattnet erhåller sina mineraliska beståndsdelar, alkalit ännu befinnes i kolsyradt tillstånd, och att
det förses med dessa organiska beståndsdelar
först efteråt. Vi skola återkomma till denna
fråga ännu en gång.
Vi komma nu till de beståndsdelar, som
äro produkter af förstörda organiska kroppar.
Jag har nämt att källsyrorna innehålla qväfve.
Det är icke sannolikt att de skulle vara oförstörbara ivattnet. Jag har i det föregående
(p. 8 i noten) omtalat, att de förstöras småningom i vattnet; deras qväfhalt kan visserligen till
en del afskiljas i gasform, men det sannolikaste
är, att den ger upphof till bildningen af ammoniak. Finnes denne i vattnet, så söker man den
fåfängt bland produkterna af det inkokta, ty den
kolsyrade kalkjorden har långt förut utjagat den.
Stödd på denna åsigt, afdestillerade jag i en
retort i måttflaskor (= r 235.32 grammer) Porlavatten till i. Vattnet emottogs i ett förlag dit
jag inhällt litet saltsyra. I första försöket, ämnadt mera såsom ett reaktionsprof, var förlaget
endast löst tillagdt. Den i vattenbad afdunstade destillationsprodukten lemnade o.o3o6 gr.
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af ett4 salt, som lät sublimera sig, och som med
kaustikt kali utvecklade ammoniakgas i myckenhet. Ett nytt försök anställdes med samma
qvantitet vatten, men ett tubuleradt förlag tilluterades, från dettas tubulus leddes ett krökt, långt
och smalt glasrör in i en flaska. Så väl i förlaget som i flaskan var saltsyra. En tredjedel
af vattnet afdestillerades. Vätskan afrÖktes i

vattenbad i en vägd platinadegel, och torkades
slutligen fullt in med pålagdt lock, för att hindra en ringa sublimation af salmiak från bottnen.
Degeln vägdes, derefter bortjagades salmiaken, och degelns vigtsförlust angaf salmiakens.
Utan detta försigtighetsmått kan man göra det
fel, att öfverstänkta delar af den destillerade
vätskan, som, vid destiliationer i glasretort, sällan stå att fullt förekomma, öka vigten af salmiaken. I det här omtalade fall hade erhållits
o.o3i6 gr. salmiak och o.ooo gr. icke flygtig
återstod.
Derefter indröps i vattnet i retorten några
droppar kolsyradt natron, och destillation fortsattes, till dess att ännu | öfvergått. Dervid erhölls 0.0016 salmiak och 0.004 gr. icke flygtig
återstod. Den sednare salmiak-portion är snarare att anse såsom qvarhållen af flaskan, röret och förlaget efter första portionens afhällning, än såsom af alkalits tillhjelp utjagad under sednare destillation, och tjenar dessutom såsom ett bevis, att vattnets halt af kolsyrad kalkjord är alldeles tillräcklig till ammoniakens utjagande.
Här hade således erhållits o.o332 gr. salmiak, svarande euiot o.oio634 ammoniak, på
detta qvantum vatten, eller mot o.oo86o83 på

1000 d.

Vattnet håller således mera ammoniak

än natron, och om deras eqvivalent-tal jemföras, så är amraoniakens så nära 2~ gång natronets, att 0.0088 vore precist denna qvantitet.
Emellertid torde denna öfverensstämmelse vara
helt och hållet tillfällig.
Närvaro af ammoniak i vattnet vederlägger
fullkomligt all tanke på närvaro af källsyrad
kalkjord och källsyrad jernoxidul, annorlunda än
efter den teoretiska delningen, af alla baser
emellan alla syror i en lösning, om h vilken här
ej kan bli fråga. Det är således klart, att vid
vattnets inkokning utjagar kalkjorden ammoniak
ur dess förening med källsyran, och den afdunstade massan innehåller ett salt, som icke finnes i vattnet.
Emellertid är, såsom vi längre ned skola
se, källsyrans mättningskapacitet för ringa, fÖr
att kunna svara emot allt det alkali, och den
kalkjord, som fanns i det till i inkokade vattnet. Hvarigenom är då denna kalk jord upplöst?
Väl är det bekant, att kolsyrad kalkjord ej är
så absolut olöslig i vattnet, att icke efter det
tvefalt kolsyrade saltets sönderdelning genom
kokning, något spår deraf kan stanna upplöst
q var, men sådana qvantiteter som i analysen C
finner man icke.
För att häröfver komma till någon kännedom, använde jag det vatten, hvarifrån ammoniaken var afdestillerad, utan tillsats af alkali.
Jag utfällde ur den silade vätskan, som ännu
hade | af vattnets första volum, all kalkjord
med oxalsyrad ammoniak, och erhöll deraf
kalkjord, som gaf 0.089 gr. gips; således hade
här en ganska ringa del af kalk jorden ukfällt sig
med jernoxiden.
Vätskan silades. Chlorcalci-
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tillsattes till dess allt öfverskott af oxalsyra var utfäldt och något deröfver. Derefter tiilhlandades kolsyradt natron, till dess att vattnet
reagerade tydligt på ett rodnadt lakmuspapper.
Det silades. Det innehöll nu kolsyrad ammoniak, af det oxalsyrade saltets ammoniak. Det
koktes i en öppen skål till hälften återstod. Ingen fällning uppkom. Vätskan var fullt neutral,
och fälldes starkt af oxalsyra. Nu tillblandades
så mycket kolsyradt natron, att vätskan åter
blef alkalisk, den koktes igen, ingen fällning bildades. Den alkaliska reaktion var efter kokningens slut svag, men tydlig. Vattnet hade behållit sin kalkhalt, som med oxalsyra kunde utfällas. Det är således klart, att källsyradt natron och källsyrad kalkjord, hafva den förmågan,
så väl att upplösa en portion kolsyrad kalk, som
att från fällning genom bortkokning af kolsyran,
bevara en till äfventyrs större qvantitet deraf '^'),
Det anförda bevisar, att hela kalkjordshalten i
Porla vatten rättast beräknas såsom kolsyrad.
Vi komma nu till denna undersöknings svåraste del, försöket att bestämma källsyrornes
myckenhet i vattnet. Det skulle synas icke vara svårt, att då man känner huru stor återstod
vattnet lemnar, och summan af de oorganiska
beståndsdelarne, genom en enkel subtraktion finna källsyrans; men utom det att i dessa föreningar, sådana de efter vattnets inkokning vägas,
kan hafva funnits kemiskt bundet vatten, som

*) Jag skall härvid erinra orii, att i analysen A, mom.
d. ammoniak, tillsatt till den i vatten olösliga återstoden, utdrog källsyra, men med det samma en portion lalkjord, större än som funnits upplöst då ammoniak cjanvändes.

genom torkning vid +100° ej aflägsnas, så inträffar ännu det, att en del af kalkjorden i återstoden är källsyrad, och en annan del kolsyrad,
och att det icke är möjligt, att med någon säkerhet bestämma huru mycket. Jag har försökt
bestämma källsyrans atomvigt eller mättningskapacitet. Jag fann dervid, att dess atom väger
omkring 1 333.4' Och då jag sedan jemförde den
för källsyra antagna förlusten i analysen med
den qvantitet natron och kalkjord tillsamman,
som vatten utdragit ur den intorkade massan,
så befinnes källsyrans qvantitet otillräcklig till
dess mättning, och det slår, efter mättningskapaciteten räknadt, så ut, att hela natronhalten
och halfva kalkhalten mättas af den funna qvantiteten källsyra. Den andra hälften hade då
varit dermed förenad såsom kolsyrad. Men det
finnes källsyra äfven i den, under inkokningea
fällda jernoxiden, dess qvantitet har kunnat, approximativt bestämmas. I analysen ^ hade 0.269
jernoxid varit förenade med o. 1868 källsyra, hvilket är 2 at. jernoxid med i at. källsyra; i analysen C 0.184 jernoxid med o. fo5 källsyra,
hvilken är något litet mindre och hade förutsatt källsyrehalten till 0.1 25.
Då de kroppar, som, i den intorkade massan, dela källsyran emellan sig, natronet, kalkjorden och jernoxiden, befinnas i vattnet i bestämda atomförhållanden, så låter det också förmoda sig, att de två portionerna af källsyrorne,
som finnas, den ena i lösliga salter och den andra i jernoxiden, stå till hvarandra i bestämda
förhållanden, och verkligen inträffar i analysen
att den förra af dessa portioner utgör 0.2^85
och den andra 0.1868, h vilka förhålla sig såsom
3:2. — Antager man att dessa begge portioner
funnits till den angifna vigten i 8.857 grammer
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vatten, så innehölles på looo d. vatten o.o52535
d. källsyror.
Vi kunna försöka en kontroll på dessa bestämraanden; men dertill behöfver antagas, att,
enligt den i analysen B bestämda qvantitet af
källsyrorne i den i vatten åter lösliga delen af
det intorkade vattnets återstod, denna qvantitet
är i~ gång hvad som fordras att mätta det deri
befintliga natron, att jernoxiden fällt sig med en
qvantitet källsyra, som svarar emot i at. på 2
at. af oxiden, och att källsyrans atom väger
i333.4' Jag försummar i denna beräkning källsats-syran, oaktadt dess atom ar något tyngre,
emedan denna syras qvantitet utgör endast en
ringare del. Det är då klart att A
kalkjorden befunnits i den inkokade återstoden i form
af källsyrad kalk, de öfriga j\ hafva varit kolsyrade. Talkjorden har funnits der i form af
magnesia alba, hvars halt af vatten och kolsyra
måste tilläggas.
Vi få då för 1000 d. vatten, följande uppställning:
Chlorkalium
o.oooSpS
Chlornatrium
0.007937
Natron
0.00641 3
Kalkjord
o.o3548o
Kolsyra till mättning af H af kalkjorden o. 025262
Talk jord
o.oo58io
Kolsyra och vatten förenade dermed 0.007175
Fosforsyrad lerjard
0.0001 10
Jernoxid
o.o3265o
Manganoxid
o.ooo2o3
Kiseljord
0.038960
o.i6338S
Källsyror, efterföregåendegrund räknade o.o54485
0.2I7873»

Då detta endast med o.oo3943 öfverstiger
livad som funnits i återstod efter looo d. vattens intorkning, så kan felet i denna halt ej vara stort. Man kan taga för gifvet, att halten af
dessa syror omöjligt kan vara större än nu är
angifvit; den kan deremot vara mindre, genom
kemiskt bundet vatten, innehållit i de föreningar, hvars källsyror vid analysen blifvit förstörda genom förbränning. Jag bör tillägga att detta åtminstone för jernoxidföreningen är sannolikt; men för det närvarande saknar jag fullkomligt alla utvägar att komma till en precisare kännedom om qvantiteten af dessa syror i
vattnet.
I afseende på källsyrans och källsats-syrans
relativa qvantiteter, kunna äfven dessa icke säkert bestämmas; men i vattnet finnes en ringare qvantitet källsats-syra, än i den inkokta återstoden deraf. Att den likväl finnes deri, visar
följande försök : Om Porlavatten nyss uppslaget,
och således med bibehållande af sitt jernsalt, i
en flaska blandas med ättiksyrad blyoxid och
flaskan fylles, samt korkas väl, så fås en tem1ig ymnig fällning, blandad af kolsyrad, källsyrad och källsats-syrad blyoxid. Denna fällning,
samlad, har en svag dragning åt grått, och man
skulle anse den icke innehålla källsats-syra; men
om, sedan vätskan klarnat, vattnet afhälles och
till återstoden blandas några droppar utspädd
ättiksyra , så upplöses allt utom den källsats-syrade blj^oxiden, hvilken återstår med brun färg.
Dess qvantitet är likväl en hÖgst ringa del af
hvad som upplöst sig, och visar att källsats-syrans qvantitet är obetydlig emot källsyrans. Yid
försöket att begagna denna fällnings qvantitet
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till bestämmande af källsats-syrans absoluta myckenhet erhöUos ej nöjaktiga resultat; ty blyfällningen höll ganska mycket kiseljord. Dä ett likartadt försök anställdes med ättiksyrad kopparoxid, befanns den i ättiksyra olösliga fällningen
vara en blandning af källsats-syrad kopparoxid
och källsats-syrad jernoxid, och alltid, af de qvantiteter vatten jag kunde disponera, för ringa att
analyseras.
Vi hafva i det föregående sett, att den fällning med ättiksyrad kopparoxid, som erhålles
ur den i vatten lösliga delen af Porla vattnets
återstod (Anal. A. mom. C) innehöll källsyra och
källsats-syra i förhållande af 1 3,2 :3. således omkring 41 ö^"ö mycket af den förra som af
den sednare. Detta förhållande är, såsom nyss
nämdes, i sjelfva vattnet för källsats-syran ännu
ringare, emedan källsj^ade salter under afdunstning småningom förbytas partielt till källsatssyrade.
Jag skall nu, med fullt erkännande af det
ofullkomliga i bestämmandet af qvantiteten af
vattnets organiska eller brännbara beståndsdelar, söka göra en uppställning af vattnets upplösta ämnen, och skall dervid lägga till grund
100,000 d. vatten, för att ej hafva allt för små
decimalbråk. Dessa 100,000 äro egentligen att
anse såsom den volum 100,000 vigtsdelar destilleradt vatten intaga vid +18°, på h vilken
de utsatta vigtsqvantiteterna af upplösta ämnena förefalla. Jag antager vid denna beräkning jernet såsom tvefaldt kolsyrad jernoxidul ; detta är en
nödvändig följd deraf, att källsyrans qvantitet är
otillräcklig att mätta natronet och ammoniaken.
Vidare har jag bestämt de kolsyrade sakerna,
såsom
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såsom

tvefalt kolsyrade, emedan
stånd förefalla i vattnet.

Chlorkalium

de i detta till-

.........

Ghlornatriura
Natron, förenadt med
Ammoniak,

o.SSgS
0.7937

källsyra . . . 0.641 3

förenad dels

med

källsyra

dels med kolsyra 0.8608
Kolsyrad kalkjord, tvefalt
Kolsyrad talkjord,

....

dito

Kolsyrad manganoxidul, dito . .
Kolsyrad Jernoxidul,

9.0578
1.9103

. . o.o3o7

dito ....

6.6109

Fosforsyrad lerjord

o.oiio

Kiseljord

3.8960

Källsyror

5.2535

29.4058.
I detta tal felar ännu den qvantitet kolsyra, som innehålles i den tvefalt kolsyrade ammoniaken. Så länge källsyrans qvantitet ej är
precist känd, kan också icke bestämmas hurn
stor del af ammoniaken som är kolsyrad. Vore
det anförda talet 5.2535 det riktiga, så kunde
denna qvantitet beräknas på följande sätt: o.64i3
natron mättas af 2.1877 källsyra. Deraf återstå
då 3.o658, som varit förenade med 0.493 1 ammoniak. Återstoden af den sistnämde 0.3677,
har då varit kolsyrad. Efter denna räkning,
som dock är högst provisorisk, skulle vattnet innehålla 2.829 källsyradt natron, 3.5589 källsyrad ammoniak och i.3i56 tvefalt kolsyrad ammoniak.
K, v. A, Handl. f833,

4

5o
Jemföra vi Porlavaltnets jernlialt med utlandska, jernbaltiga vatten, så finna vi, att det
är jemgodt med flera af dem som tillföras oss
utifrån. De vanligaste af dessa äro Pyrraonteroch Spa vatten, men dessas analyser datera sig
från en tid då man ännu ej kände sättet att
med full precision bestämma jernoxidens qvantitet, de jernhalter dessa analyser angifva äro
vida öfver verkligheten ; med dem kan således
ingen jemförelse göras. Välja vi deremot Marienbader Ferdinandsqv^elle, Eger, Königsw^art,
på livilka jag sjelf gjort analysen, och der jernhalten är bestämd lika noggrant som här, så
finna vi, att då jernhalten beräknas till enkelt
kolsyrad jernoxidul, såsom den vid dessa vattens analys blifvit beräknad, så finna vi för
Porla: 4*77^ ' ^* neutral kolsyrad jernoxidul,
Franzensbrunn vid Eger, 3.o6, Ferdinandsqwelle
i Marie n bad 5.2, Königswarter Trinkqwelle 5.6 r,
KÖnigswarter Badeqv^elle /^.lö. Den är således
jernhaltigare än Egervattnet, och nära så jernhaltig som Marienbader Ferdinandsqwelle.
Af våra Svenska jeruhaltiga vatten är visserligen intet undersökt med sådan noggranhet,
att en jemförelse kan utfalla riktigt. De äro
dessutom långt under Porla i jernhalt. Medevi,
som kanske kommer den närmast, ger, efter en
af mig för 32 år sedan anställd analj^s, som dock
i alla hänseenden icke var annat än ett lärspåu, och således har föga pålitlighet, på i kanna vatten 2 pro])ermarker, eller 1.5625 korn decimalvigt jernoxid, hvilket, då en kanna väger 6.1 596 &. utgör på 1000 vigtsdelar vatten
*) K. Vet.-Acad. Handl. 1822 p. 24; 1825 p. 1 33 och 1 39.
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0.025376 d. jernoxid. Denna jeinlialt är likväl
ganska säkert för hög, och innehåller med visshet en portion kiseljord, som man den tiden ej
förstod att afskilja. Porlavattnets jernhalt hafva
vi deieraot sett vara o.o3265, derifrån aro alla
främmande ämnen frånskilda. Den är nära |
högre och det på buteljer förvarade Porlavattnet innehåller, oaktadt det, såsom alla jernhaltiga vatten, afsätter litet af sitt jern på glasets insida och på korken, ändå mera jern än Medevi
vatten.
Slutligen skall jag tillägga, att jag äfvenledes undersökt vattnet i den ofvanför smedjan
och i granskapet af Stoechiska bygguingen varande källan och funnit det vara alldeles detsamma som vattnet i drickes-källan, och således
tillkommit genom en delning af källådern.
2.

Undersökning af den fällning, som bildas
i Porlavattnet i beröring med luften»

Då Porla-vattnet lemnas i ett öppet kärl,
sätter det en mörkare hinna på ytan, som spelar med regnbågens färger, och efterhand tjocknar och sjunker till bottnen. Under tiden ser
man äfven ett lika beskaffadt grummel bilda sig
i vattnet. Denna ockra, som samlar sig i källans aflopp har från längre tid tillbaka af allmogen varit begagnad såsom ett medel mot ögonens sjukdomar.
För att erhålla den i någorlunda tillräcklig
myckenhet och fri från främmande inblandningar, insattes vid källans utlopp ett rent, större
trädkärl, på ett sådant sätt, att vattnet måste
flyta derigenom, och kärlet betäcktes med ett
löst lock. Efter förlopp af några veckor upp,|samlades hvad som fällt sig och hitsändes, för-
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varadt på glaskärl. Oaktadt använda försigtighetsmått, hade likväl sand och åtskilliga rotpartiklar fått tillfälle att deri inblanda sig, från
hvilka den dock temligen lätt skildes genom
slaraniiig, och det uppslammades silning genom
hårduk.
Efter denna massas fullkomliga uttorkning i
luften vill en lindrig värme, analyserades den på
följande sätt:
a. 100 d. deraf torkades vid + loo^ i vattenfri luft. Torkningen gick ganska långsamt.
Då den icke mer förlorade i vigt, hade 9.56 p.
c. vatten blifvit aflägsnade.
b. Återstoden 90.44 brändes i platinadegel,
till dess att alla lemningar af källsjn^ans kolhalt
voro fullt förstörda, hvartill fordrades en länge
fortsatt bränning. För att förekomma åverkan
af jernet på platinadegeln, hade liil försöket blifvit använd en ockra som sammanhängde i ett
enda stycke, och som icke pulveriserades. IN är
detta genom ny bränning icke mera förlorade i
vigt, återstodo So.aö d. oorganiska oxider. IMassan var bränd tvertigenom, och jernet åter fullt
oxideradt, så att ingen del deraf drogs af magneten.
Vigt-förlusten i bränning utgjorde 40. 1 8.
c. Den brända massan, som liknade ren
jernoxid , upplöstes i koncentrerad saltsyra, hvars
öfverskott i det närmaste derifrån afdunstades i
vattenbad. Dervid återstodo 5.54 ^- kiseljord,
bland hvilken funnos några fina sandkorn, som
vid afslamningcn medföljt ockran.
^/. Lösningen mättad med ammoniak, så
att en del af jernoxiden begynt förblifva utfälld, blandades med bernstenssvrad ammoniak,
och i det hela följdes samma process, som i det
föregående användes till analysen af den i va t-

'
'
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ten olösliga återstoden af det inkokade vattnet.
På detta sätt erhöllos, jernoxid 42.343, kalkjord
2.0, fosforsyrad lerjord , inberäknade spår af talkjord och manganoxidul, 0.387.
Jeraföras nu syrehalterna i den funna jernoxiden och af det i torkning bortgångna vattnet,
så förhålla sig desse såsom 3:2, ty ^^3^3 d.
jernoxid innehålla 12.97 ^' ^J^^ ^^^^ 9*5^ ^^t"
ten 8.49^' Man finner deraf, att för en atom
jernoxid bortgått 2 atomer vatten. Bland det i
bränning förlorade hade funnits j.54 d. kolsyra,
som varit förenade med de erhållna 2.0 d. kalkjord till 3.54 d. kolsyrad kalk. Jag bör dervid
erinra, att den efter bränning återstående massan, icke med den påslagna syran gaf ringaste
spår affräsning, och innehöll således kalk jorden
kolsyrefri. Det är vidare ganska sannolikt, att
det vid +100° torkade jernsaitet innehållit en
atom vatten = 4-70? helst det är för jernoxidsalter med basis i öfverskott vanligt, att de icke
vid +100^ släppa hela sin halt af kemiskt buni det vatten. Efter afdrag af kolsyran och det
presupponerade vattnet, återstå 33.86 för källsyrorna. Om fällningen innehållit endast källsyra,
och på en atom jernoxid inneliållit i at. källsyra, så hade halten utfallit till 3o.8i. Men den
har innehållit äfven källsats-syra, hvars atom är
tyngre, och väger omkring 1700. För att appro-?
ximera förhållandet, sönderdelades roo d. lufttorkad ockra i kokning med kaustikt kali; hvarefter, ur den afsilade vätskan med saltsyra, fälldes källsats-syra, som togs på ett vägdt filtrum
och tvättades ett par gånger med kallt vatten.
Den vägde, efter torkning, vid 4-100^ i vattenfri
luft, 2.56. Den genomgångna sura vätskan neutraliserades med ammoniak och gjordes sedan
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sur med ättiksyra , hvarefter utfälldes källsats-syrad kopparoxid, som togs på ett vägdt filtrum,
och vägde efter en lika torkning 1 2.4, samt lemiiade, efter förvandling till aska, 2,65 återstod af
kopparoxid, blandad med litet jernoxid. Källsats-syrans qvantitet var således 9.75 eller tillsam an 12.3 1, hvilket tillräckligt kan förklara
det öfverskott i vigt, som erhölls genom förbränningen utöfver hvad det bordt vara, om syran
endast varit källsyra. Det är således icke osannolikt att den ockra, som bildas i Porlavatten
på luftens bekostnad, är ett basiskt salt af jernoxid med källsyra och med källsats-syra, af h vilken sistnämda en del, vid ockrans utfällning, bildas af källsyran, samt att detta salt håller för
en atom jernoxid i atom syra och 3 at. vatten,
af hvilka sistnämda tvenne genom torkning vid
+ 100° kunna aflägsnas. Den
d. af:

Basiskkällsyrad jernoxid

bestod då på 100

oxid . . 42.343"^
källsyror 33.860I 90.54
.Vatten . 1 4.340)

Kolsyrad kalkjord

3.54

Fosforsyrad lerjord, spår af talkjord och
man2:anoxid

o. 38

Kiseljord

5.54
100.00.

Bildningen af denna fällning uppkommer
otvifvelaktigt derigcnom, att, vid jernets oxidering,
den frändskap, som förenar oxiden med källsj^ran i det basiska saltet, vida öfverstiger frändskapen till ammoniaken i dennes neutrala salt, hvilket alkali dessutom bemäktigar sig jernoxidulens
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kolsyra i ersättning och, då bildningen sker på
vattnets yta, till en del förflyger dermed. Fällningen af kolsyrad kalk beror troligen på en
afdunstning af kolsyra, och de öfrigas fällning
på svårlösta kroppars benägenhet i allmänhet, att i ringa qvantitet afskilja sig med fällningar som bilda sig i deras upplösningar, såsom vi se kiseljord släpa med i alla fällningar ur
vätskor, som innehålla den upplöst. Att jernoxidulen vid dess fällning ur Porla vatten, som
kokas i en syrgasfri atmosfer, utfälles förenad
med källsats-syra , är tj^^dligt en följd deraf, att
ammoniaken, som förut var med denna syra
förenad, i kokningen bortgår såsom kolsyrad.
3.

Undersökning af de i vattnet befintliga
organiska ämnenas natur.

Jag har i det föregående nämt att desse ut^
göras af tvenne sura kroppar, af hvilka jag kallat den ena källsjra (på latin acidum crenicum, af K^yim, källa) och der\ andra källsatssyra (på lat. acid:, apoeremcwn)^ af det skäl, att
den genom luftens biträda bildas på bekostnad
af den färra. Jag har redan förut uämt, att
källsyran synes förhålla sig till källsats-syran, såsom ett extrakt till sin afsats.
Källsyrorne erhållas ur Porlavattnets ockra
på följande sätt: Ockran kokas i finrifvet tillstånd med kaustikt kali, ända till dess att den
har förlorat sitt ursprungliga fördelnings tillstånd,
och antagit det flockiga utseendet af utfälld jernoxid, h vartill ofta åtgår en timmes kokning eller mer. Om man endast digererar ockran med
kalit, så får man vid silning en brun, halfklar
lösning, ur hvilken, genom långvarig hvila, småningom fint fördelad ockra afsättes. Lösningeii
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går trögt igenom papperet, och det som stannar
på filtrum, är ännu ett källsyradt oxidsalt. Om
den genomgångna vätskan kokas, så afskiljes jernoxid, som då stannar lätt på filtrum, eller om
genom denna vätska ledes svafvelbunden vätgas, så utfälles svafvelbundet jern.
Den efter kokning med kaustikt kali erhållna flockiga jernoxiden uttvättas. Den kan ej
fullt befrias från källsyrorna, utan luktar i bränning itäppta kärl vidbrändt, och följer sedan
magneten.
Källsyra, Ur den alkaliska vätskan afskiljas källsyrorna på följande sätt: Lösningen öfvermättas med ättiksyra, så att den blir tydligt sur. Derefter tillsättes en lösning af ättiksyrad kopparoxid. Om fällningen drager i grönt
och behåller sig, så är det bevis att mera ättiksyra bör tillsättas. Man tillsätter sedan ättiksyrad
kopparoxid så länge denna frambringar en brun
fällning. Dervid behålles källsyrad kopparoxid
upplöst i ättiksyran, och om den ock för ett
ögonblick fälles, upplöses den igen med lemning af källsats-syrad kopparoxid. Denne tages
på filtrum, den är föga lösbar i den vätska , som
går igenom , men om den tvättas, så löser den
sig småningom. Detta tvättvatten får således
icke blandas till den genomgångna vätskan. Denna blandas med kolsyrad ammoniak till dess att
ättiksyran är fullt mättad. Ett ringa Öfverskott
af kolsyrad ammoniak kan till och med utan
skada tillsättas, och derefter utfällas källsyrad
koppai'o\id med ättiksyrad kopparoxid. Om
blandningen lindrigt uppvärmes t. ex. till +5o°,
så utfälles den källsyrade kopparoxiden bättre.
Dervid fordras öfverskott af tillsatt, ättiksyrad
kopparoxid.
Så länge den klarnade vätskan dra-

ger i grönt, och ej är rent blå, sä innehåller den
ännu källsyrad kopparoxid upplöst, hvars utfällning kan befordras med försigtig tillsats af
kolsyrad ammoniak och vätskans uppvärmning.
Den källsyrade kopparoxiden har en ljust
grågrön färg. Drager den i brunt, så håller
den ännu källsats-syra. Den tvättas väl, utröres med så litet vatten som möjligt, och sönderdelas med svafvelbunden vätgas. Dervid inträffar vanligen att svafvelkopparen ej blir svart,
utan lefverbrun, och om man vill genast sila,
går vätskan lefverbrun igenom filtrum. Lemnas
den då i 24 timmar i korkad flaska, så kan den
afsilas; men ju mera vatten man tagit, ju sednare skiljer sig svafvelmetallen från vätskan. Ofta händer, att om vätskan går klar igenom, beg3ainer svafvelmetallen följa med under tvättning. Om man ej uttvättar genast, ulan låter den
på filtrum stannade svafvelmetallen, våt af källsyra, träffas af luften, så får man sedan sur källsyrad kopparoxid i det genomgående. Om den
bruna vätskan, innehållande svafvelmetallen» i
en korkad flaska upphettas till omkring +80^,
så blir den mörkt grönblå och genomskinande i
tunn kant, men svafvelmetallen icke derföre det
minsta lättare att på filtrum afskilja. Den på
filtrum stannade svafvelmetallen slutar alltid med
att blifva svart. Deri stannar nästan alltid en
portion källsats-syra, som kan utdragas med kolsyradt alkali.
Den silade källsyran är en blekgul vätska,
som måste afdunstas i lufttomt rum. I luften
färgar den sig brun, och får en på ytan i regnbågefärger spelande hinna af källsats-syra.
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Efter afdunstning i lufttomt rum har man
en mörkgul, sprucken massa, som består af källsyra, källsyrad kalkjord, källsyrad talkjord och
källsyrad manganoxidul. Dessa baser hafva såsom kolsyrade salter upplöst sig med det källsyrade kalit och blifvit utfällda källsyrade, i förening med kopparsaltet. De afskiljas på det sätt,
att återstoden behandlas med vattenfri alkohol,
som upplöser källsyran, jemte ett ej så obetydligt
spår af källsyrad talkjord, och lemnar de öfriga, såsom sura salter qvar '•'"). Lösningen i alkohol blir i luften djupare färgad, och bör så
hastigt som möjligt afdunstas i lufttomt rum.
Återstoden är gulbrun. Den upplöses åter i vatten och blandas litet i sender med en lösning
af ättiksyrad blyoxid. Den först bildade fällningen blir om några Ögonblick brun; man tillsätter blj^salt, så länge man märker att fällningen partielt åter upplöser sig med en brun lemning. Denna är källsatssyrad blyoxid. Sedan
tillsats af ättiksyrad blyoxid, ingenting fäller mer
som blir brunt, utan fällningen antingen alldeles upplöses, eller behåller sig nästan färglös, d.
ä. endast dragande i grågult, silas och utfälles den
*) Den i alkohol olösliga återstoden är med mörkgul
färg löslig i vatten, och ger efter afdunstning ett
gummilikt, sprucket ämne, som reagerar for syra.
Jag analyserade det på följande sält: Det löstes i vat-.
len och fälldes med en lösning af chiorbly. Den utfällda vätskan gaf ny fällning med ättiksyrad Llyoxid. Den föi ra vägde precist dubbelt så mycket som
den sednare. Den blyhaltiga modervätskan utfälldes
med svafvelsyra, silades och afdtmstades tills öfvcrskottet af svafvelsyra bortgått. Vatten utdrog svafvelsyrad talkjord och manganoxidul, samt lemnade
gips, som utgjorde hufvudmassan.

med basisk ältiksyrad kopparoxid. Den erhållna
fällningen tvättas väl, torkas i lufttomt rum, om
den ej genast skall användas, och sönderdelas
med svafvelbundet väte. Svafvelblyet afskiljes
något lättare än svafvelkopparen. Den silade syran har en så blekt gul färg att den endast märkes i massa, och den ger, efter afdunstning i
lufttomt rum, en genomskinlig, i tunt lag färglös massa, som i tjockare lag är blekgul, och
som, under fortsatt intorkning, hårdnar och spricker, och blir då ogenomskinlig och gul. Detta
är nu källsyran i den renaste form jag hittills
erhållit den.
Dess egenskaper äro följande: Den har svagt
gulaktig färg, som möjligen ej är väsendtlig, men
som jag icke kunnat borttaga; den är utan alla
tecken till kristallform, och utan lukt. Dess
smak är, då den i solid form beröres af tungan,
stickande och tydligt sur. I koncentrerad upplösning, endast sammandragande, och i en mera utspädd, saknar den all smak, fast den ännu
starkt rodnar lakmuspapper. Den löses i alla
förhållanden i vatten och i vatten fri alkohol.
Den rena syran upplöses i båda ganska hastigt,
den som håller källsyrade salter, blir af alkohol
först ogenomskinlig, innan syran efterhand utdrages. Genom afdunstning i luften mörknar
lösningen, den i alkohol mest, och lemnar en
brunaktig återstod. Det är troligt att syrans
färg kan härröra af denna orsak. Dess lösning
i vatten blir seg som syrup, innan den intorkar. Upphettad i destillations-apparat mjuknar
den, pöser, röker, ger ett gult, surt liqvidum, och
en tjock, gulbrun olja. Då det öfverdestillerade
blandas med kaustikt kali utvecklas ammoniak^
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I retorten återstår ett utsväldt kol, som trögt
förbrinner, utan återstod, om syran var ren.
Ammoniakhalten i destillations-produkterna utmärker en halt af qväfve i källsyran. Denne
blir ännu mera uppenbar då källsyradt kali eller natron utsattes för torr destillation. Den öfvergående, vidbrända vätskan håller då så mycket ammoniak, att den är alkalisk, och att den
luktar vidbrändt ammoniakaliskt, nästan som destillations-produkterne af tobak. Det återstående kolet har samma egenskap, som det af urinsyra erhållna, att, sedan det länge varit npphettadt till lindrig glödgning och långsamt förminskats, så tänder det sig till slut och brinner med mycken glans. Källsyran består af
kol, väte, qväfve och syre, i förhållanden som
jag icke undersökt. Jag har å ena sidan saknat
tillräcklig myckenhet af denna syra, för att deröfver anställa en utförligare undersökning, och
dels har den föreställning, att det sura deri kunde vara en syra, känd eller okänd, åtföljd i kemisk förening af ett qväfhaltigt ämne af organiskt ursprung , såsom t. ex. bonzoésyra är förenad med ett dylikt i urinbenzoesyran (megsyranj, och att det framdeles kunde blifva möjligt att skilja syran derur. En analys derpå,
sådan den nu är, vore då ett förspildt arbete,
hvaremot undersökningen af de förhållanden som
framte sig vid denna kropps behandling med
reagentia, alltid behåller sitt värde.
Af källsyrans förhållande till andra syror
har jag undersökt endast det till salpetersyran.
Källsyran löses deri i köld, utan all synbar förändring. I värme utvecklas litet qväfoxidgas,
och sedan kan salpetersyran afdunstas derifrån.
Intorkad i vattenbad, lemnar den en gulaktig,
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ogenomskinlig massa af en först syrlig, och efteråt intensivt bitter smak. Genom mättning
med alkali förlorades icke genast den bäska sniaken, men efter afdunstning var den alldeles försvunnen, och en massa återstod som liknade källsyradt alkali; ättiksyrad kopparoxid fällde derur en förening alldeles lik källsyrad kopparoxid,
till hvilken vi längre fram återkomma.
Med kiselsyra förenas den. Om kiseljord
utfälles ur en källsyrehaltig vätska, så innehåller fällningen källsyra, hvaraf något kan med alkali utdragas, men kiseljorden svartnar ändå i
bränning, och luktar vidbrändt animaliskt. Våt
är den mörkgrå, men blir i torkning nära hvit.
Med saltbaserna förenas den till salter, som
alla hafva syrans egenskap, att icke bilda kristailiniska föreningar. De med alkalierna äro
lättlösta i vatten och likna i koncentreradt tillstånd vegetabiliska extrakter. De blifva liksom
desse, mörkare i luften, och torkade äro de ofta
mörkbruna, spricka och afFalla lätt från det kärl,
hvari de intorkat. De alkaliska jordarternas salter äro mindre lättlösta än alkaliernas, och metalloxidernas svårlösta, så att de bilda fällningar,
som dock mer eller mindre upplösas i tvättning.
Källsyran förändras lätt, ungefär så som galläpplesyran, då den är förenad med baser. Tillsats af kaustikt alkali till källsyra, som är föga
färgad, ger straxt en mörkare förening, och afdunstas de tillsamman i öppen luft, så blir återstoden svartbrun. Det är bildningen af källsatssyra, som vid alla dessa tillfällen ger föreningen sin mörkare färg. Med kol, vegetabiliskt eller animaliskt, kan den bruna färgen icke borttagas; men genom digestion med nyss
fäldt lerjordshydrat kan källsatssyran fullt ut-
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fällas, och om saltet var neutralt, löses ingen
lerjord deri. Lösningen blir då blekgul, och en
ny portion lerjords-hydrat färgas icke mera deraf.
Vill man frambringa dessa föreningar i fast form,
utan att de af luftens inflytande förändras, kan
man förfara på följande sätt: Ren källsats-syra
upplöses i vattenfri alkohol och indrypes i en
lösning i vattenfri alkohol, af basens ättiksyrade
salt. Deraf uppkommer en i det närmaste hvit
fällning af halfslemmig consistens, som tages på
filtrum och tvättas med alkohol och torkas sedan i lufttomt rum öfver svafvelsyia. Den bUr
i torkning gul och horn lik. Torkad i luften, går
den i brunt, och ger en mörk upplösning, som
håller källsatssvra.
Källsyran hörer utan all gensägelse till de svagare syrorna. Det oaktadt sönderdelar hon ättiksja^ade salter , fäller basen ur dem, då hon
dermed ger ett svårlöst salt, och utjagar ättiksyran derifrån, då hon blandas till en lösning
af ett ättiksyradt salt och dermed intorkas, men
under denna strid emellan syrorna öfvergår en
ej obetydlig del af källsyran i källsatssyra. Sedan ättiksyran afdunstadt, luktar då återstoden
likt en varm upplösning af lim, och massan
är svartbrun. Öfverskottet af ättiksyradt salt
kan derur utdragas med koncentrerad alkohol.
För att bestämma källsyrans mätlningskapacitet, fällde jag en lösning af ättiksyrad blyoxid med en ren och i det närmaste färglös
källsyra, som litet isender blandades till biylösningen. Fällningen var i återkastadt ljus nära
hvit, men lyste gulaktig i genomseende mot dagen. Den tvättades, torkades i lufttomt rum,
slutligen vid +100°, och vägde då o.og gr. Den
sönderdelades med svafvelsyra, hvaraf erhölls
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0.4 1 65 svafvelsyrad bijoxid torkad vid +ioo°
i vattenfri luft. Efter glödgning i en öppen platinadegel, hvarunder det förvSt blef brunt och rökte ganska obetydligt, blef det åter hvitt och
vägde 0,41 > som icke Ökades genom behandling
med salpetersyra. Denna halt af förbrännligt
ämne härrörde från källsats-syra, som bildat sig
och förenat sig med det svafvelsyrade blyet.
Om vigten af en atom svafvelsyrad blyoxid förhåller sig till vigten af en atom källsyrad blyoxid, såsom 4* '
så väger en atom källsyra
1333.4 ^^^^ ^^^^ mättningskapacitet är 'y.5.
I ett annat försök mättades källsyra så noga som möjligt med kalkhydrat, silades och afdunstades i lufttomt rum. Den var en mörkgul, hård, genomskinlig massa, som, fÖr att befrias från allt möjligt öfverskott af källsyra eller af inblandadt ättiksyradt salt, utkoktes ett
par gånger med alkohol och torkades sedan vid
-Moo^ i vattenfri luft. 0,261 af detta salt förbrändes, till dess att endast kalk återstod. Denna förvandlades till gips, som glödgad vägde
o, i3o5. Efter en analog beräkning utfaller källsyrans atom till 1 358.38. Jag har begagnat
det förra talet, utan att derföre anse något af
dessa bestäm manden för tillräckligt pålitligt.
Källsyradt kali och källsjradt natron lemna, efter föregången rening från källsats-syradt
alkali, på sätt jag ofvanföre nämt, och afdunstning i lufttomt rum, en gul, extraktlik massa,
som hårdnar, får sprickor och lätt lossnar från
glaset. Den är fullkomligt neutral för reaktionspapper, har nästan alldeles ingen smak, som likväl om en stund går något åt alkalisk. Den är
olöslig i vattenfri alkohol. Deremot löses den
icke så obetydligt af spiritus af 0.86 e. vigt och
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i ännu större myckenhet af en mera utspädd.
Upphettad pöser den ut, såsom ett växtsyradt
salt, röker och luktar likt tobaksrök, h varefter
ett poröst kol, genomträngdt af kolsyradt alkali,
återstår.
Källsjrad ammoniak blir under afdunstning
sur, och iemnar en gul, eller i luften brun, extraktlikt massa, som rodnar lakrauspapper. I
detta tillstånd håller den likväl ännu mycket
ammoniak, som kan med kali eller kalk utjagas.
Källsyrad har jt jord är så tröglöst i vatten,
att den genom dubbel dekomposition kan fällas
såsom en blekgul, flockig massa; men den upplöses af mera tillslaget vatten, och lösningen Iemnar ett hårdt, fernisslikt öfverdrag på glaset.
Källsyrad kalkjord är lättlöstare, men kan
också fällas» Dess löslighet förminskas mycket
af andra salters närvaro. Den faller i blekgula
kåfvor, då till en lösning af källsyradt alkali,
blandas en lösning af chlorcalcium. Men om
det förra blandas till det sednare, så behåller
sig blandningen klar. Lösningen af källsyrad
kalkjord lemnar en gul, genomskinlig fernissa,
som ofta midt uti utgöres af en hvit, jordlik
lemning. Den upplöses åter fullkomligt i vatten.
Om det neutrala saltet försättes med öfverskott
af syra, afdunstas och sedan den fria s} ran med
alkohol utdrages, så återstår ett äfvenledes extraktlikt, blekgult, i vatten lättlöst surt salt. Det
samma fås äfven då man digererar nativ kolsj^rad kalkjord med källsj ra. Ett basiskt salt fås,
då lösningen af det neutrala saltet blandcis med
kalkvatten, hvaraf en blekgul, tlockig fällning
bildas. Det fås ock då källsyradt alkali blandas
med kalkhydrat, h varvid alkalit återstår kaustikt
i vätskan.
KälU
\

I
i
t

65

Källsyrad talkjord är lättlöst i vatten och
liknar de källsyrade alkalieriia* Den ger ett
surt salt, lösligt i ringa grad i vattenfri alkohol.
Källsyrad lerjord. Blandas en lösning af
källsyra med vått lerjordshydrat, så uppkommer
en neutral, gulfärgad, i vätskan olöslig förening,
och om syran är tillräcklig, en sur, i vatten löslig. Den sednare afdunstad i lindrig värme i
luften, lemnar en blekgul, genomskinlig fernissa,
åter löslig i vatten. Blandas detta salts upplösning med kaustik ammoniak, så uppkommer
ingen fällning och efter afdunstning återstår ett
neutralt dubbelsalt, åter fullkomligt lösligt i vatten. Det lemnar efter förbränning snöhvit lerjord. Den neutrala, källsyrade lerjorden, behandlad med kaustik ammoniak, sönderdelas partielt,
det nu omtalade dubbelsaltet bildvis, och basisk
källsyrad lerjord lemnas olöst. Om den använda källsyran höll källsatssyra, så stannar denna förenad med lerjorden.
Källsyrad manganoxidul fäller sig i form
af ett fint, blekgult pulver, som långsamt sjunker. Med öfverskott af källsyra ger det ett i
vatten lösligt salt.
Källsyrad jernoocidul är löslig i vatten. Den
kan erhållas direkte af ockran om denna utröres med vatten, och svafvelbunden vätgas ledes
derigenom, hvarvid den likväl är blandad med
källsatssyrad jernoxidul.
Afdunstad i lufttomt
rum, lemnar den en återstod lik de föregående
sakerna, hvarvid det dock är svårt att hindra
bildning af oxidsalt,
Källsyra
upplöser ganska trögt metalliskt jern och icke längre än till
bildning af surt salt. Denna lösning verksälldes
K, V, A, Handl, 7833,
5
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i ett cylindriskt kärl, under ett lag af Lomolja,
genom en i
timmar fortsatt digestion. Efter
denna tids förlopp hade oljan blifvit rödgul,
förmodligen af upplöst jernsalt, som deri öfvergått till en högre oxidation. Vätskans färg var
oförändrad. Den utsögs med en pipett. Den
rodnade lakmuspapper, och smakade likt ett jernoxidulsalt. I luften bildades deri bruna strimiDor, som försvunno vid omblandning, men
slutligen blef alltsamman brunaktigt och oklart,
och lemnade efter afdunstning ett i vatten icke
mera lösligt oxidsalt, troligen blandadt med
källsatssyradt.
Källsjrad j em oxid. Då en från allt Öfverskott af syra fri lösning af svafvelsyrad jernoxid i vatten, eller en lösning af neutral jernchlorid i vatten, blandas med en lösning af kallsyra, så grumlas den äfven af den första droppen. Syran ger vid infallandet en mörk strimma, alldeles lik den som af luften bildas i oxidulsaltet, men den försvinner snart och en blekt,
rödgrå fällning bildas. TiilsäLtes mycket källsyra på en gång, så bildas fällningen icke i ögonblicket, utan fortfar under några minuter att öka
sig. Med källsyradt alkali sker den genast. Efter tvättning och torkning är den källsyrade
jernoxiden jordartad, smutsigt hvit, men blir
åter rödgrå då den fuktas. Den löses fullkomligt af ammoniak. Efter afdunstnlngen lemnar
denna lösning en återstod af rödgul färg, hvarur vatten upplöser ett neutralt dubbelsalt med
lemning af ett basiskt oxidsalt, som liknar till
utseendet jernoxidhydrat. Af eldfasta, så väl
kolsyrade som kaustika alkalier sönderdelas källsyrad jernoxid, utan att af alkalits öfverskott
upplösas.

Källsyrad blyoxid. Detta salt fås bäst rent
om en upplösning af källsyra blandas med små
portioner i sender af en svag upplösning af ättiksyrad blyoxid» så länge den uppkommande
fällningen, som för h varje gång frånsilas, får
en dragning i brunt eller mörkgult Sedan
detta ej mera äger rum, indrypes källsyran i en
lösning af ättiksyrad blyoxid, fällningen tvättas
med kokadt och kallnadt vatten, eller ännu bättre med alkohol, och torkas i lufttomt rum
öfver svafvelsyra. Torrt är det ett ljusgrått,
åt gulaktigt dragande pulver. Det är till en
viss grad lösligt i vatten, särdeles innan uttorkniiig, så att dess tvättvatten fälles af blyättika.
Det är äfven lösligt i ättiksyra och något i källsyra, så att, om man indryper ättiksyrad blyoxid ien lösning af ren källsyra, så löser fällningen åter upp sig, och detta fortfar till dess
en god portion blysalt tillkommit. Afdunstas
då vätskan , så afsätter sig ett grått, kornigt pulver, som likväl icke är kristalliniskt , och som
vid beröring fördelas till flockor. Detta är neutralt. Det sura saltet intorkar till en gummilik
massa. Af basisk ättiksyrad blyoxid fälles ur
en lösning af ett källsyradt salt, basisk källsyrad
blyoxid, med nästan alldeles hvit färg. Torkad i lufttomt rum, är den hvit, med en ringa
dragning åt rent gult. Källsyra fäller ej en lösning af chlorbly, men den sistnämnda fälles af
källsyradt alkali.
Källsyrad kopparoxid. Källsyra fäller en
lösning af ättiksyrad kopparoxid, men icke en
*) Ur källsyradt alkali kan man ej på detta sätt först
fälla källsatssyrad blyoxid. Der falla de hela vägen
blandade.
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lösning af svafvelsjn ad , som rlock fälies af källsyraclt alkali. Fällningen ser i första bildningsögonblicket iit att vara smutsigt bvit, men sedan den samlat sig, är den ljusgrå , med en stark
dragning åt grönt eller gulgrönt. Torr har den
samma färg, men ljusare. Den är ganska obetydligt löslig i vatten, men deremot löses den
lätt i ättiksyra och i öfverskjutande källsyra.
Fällningen sker ej i köld fullkomligt, men underlättas, på sätt i det föregående är visadt,
genom uppvärmning till + 5o° eller deromkring.
Om delta salts lösning i ättiksjn^a afdunstas i
värme, så får man mycket af den röda förening,
som tillsats af socker till det ättiksyrade kopparoxidsaltet plägar bilda. Ett surt salt bildas då källsyra mättas med det neutrala, det intorkar till en
gummilik massa, olöslig i alkohol, löslig i vatten, och af en särdeles oangenäm metallsmak.
Mättadt jemt med ett alkali, bildas ett lösligt
dubbelsalt, till bildning hvaraf detta kopparsalt
Imr lika benägenhet som andra kopparsalter. Dessa dubbelsalter intorka till extraktlika massor af
metallisk smak. Denna benägenhet att bilda lösliga dubbelsalter är orsak hvarföre man har så
svårt att fullt utfälla den källsyrade kopparoxiden
och fordrar tillsats af ättiksyrad kopparoxid i
stort öfverskott. Den är ock orsaken till den i
det föregående bemärkta omständi£;het, att den
källsyra, som fås af kopparoxid-fällningen, håller
kalkjord, talkjord och mangan, hvilka såsom
dubbelsalter fällt sig med kopparoxidsaltet. Det
äger icke rum med blyfällningen, men då blysaltcr fälla mycket, som kopparsalter ej fälla, så
äro de sistnämda användbarare för källsvrans
afskiljandc, fri från andra elektronegativa kroppar.
Källsyran ger också ett basiskt salt med koppar-

oxiden, som fås då lösningen, hvarlill den ättiksyrade kopparoxiden blandas, har ett afpassadt
öfverskott på basis. Det är slemraigt, grågrönt,
djupare färgadt än det neutrala saltet, och olösligt i vatten.
Källsyrad qvicksilfveroxidid bildar en flockig, gulaktig fällning. Frambringas i en lösning
af salpetersyrad qvicksilfveroxidul så väl af fri
källsyra, som af dess lösliga salter. Qvicksilf"
veroxidsaltet deremot synes vara lösligt, emedan en upplösning af qvicksilfverchlorid icke
fälles, hvarken af källsyra eller af dess salter.
Källsyrad silf^veroxid, Källsyra, indrupen
i en lösning af neutral salpetersyrad silfveroxid,
gör i början föga eller ingen grumling: men efter hand bildar sig en hvitgrå fällning, som om
några timmar blir vackert purpurfärgad , men
något mörkt. Den svartnar icke. I detta tillstånd upplöses den åter utan färg af salpetersyra och med dragning i gult af ammoniak, utan
att lemna återstod. En lösning af källsyradt
alkah, blandad med salpetersyrad silfveroxid,
otillräckligt att sönderdela mer än en del af saltet, behåller sig klar och antyder bildningen af
ett lösligt dubbelsalt. Denna lösning behåller
sig oförändrad. Tillsättes mera silfversalt, så
uppkommer den nyss omtalade olösliga, källsyrade silfveroxiden. Då Porla vattnet af salpetersyrad silfveroxid blir vinrödt, så är det tem^
ligen tydligt att denna reaktion härrör af
källsyran, men jag har icke kunnat eftergöra
den med det artificielt bildade, källsyrade natronet. Väl har det händt mig att vätskan synts
klar purpurröd om några dagar, men då den
uthälldes var den färglös, och glasets insida öfverdiagen
med en genomskinlig, purpurfärgad
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hinna 7 af källsyrad silfveroxid i sin färgade modifikation. Om den vätska, hvaii källsyrad silfveroxid fällt sig, ställes i digestion vid + 80°
eller deromkring, så blir fällningen brungul,
icke genom bildningen af källsatssyrad silfveroxid, utan man har ett silfversalt af alldeles
egen natur, som jag likväl för ofullkomligt undersökt, för att derom här kunna något meddela.
Källsatssyra, Jag har anfört, att man efter
ockrans utdragning med kali, gör vätskan sur,
och fäller med ättiksyiad kopparoxid denne
oxids källsatssyrade salt. Detta tvättas ett par
gånger med kallt vatten, som för hvar gång går
gulare igenom, emedan fällningen, som är ett surt
salt, upplöses af rent vatten, ehuru det icke är
lösligt i saltlösningen.
Fällningen utrÖres våt med ganska litet vatten och sönderdelas med svafvelbundet väte.
Hvad jag vid källsjnan anfört om svårigheten
att afskilja s vafvelmetallen , gäller här i änim
högre grad. Man får en mörkbrun upplösning,
som, afdunstad, lemnar en svartbrun, sprucken,
merendels midt uti upphöjd massa, som lätt
släpper glaset. Genom extraktion med vattenfri alkohol i värme utdrager man den icna syran, från en ringa inblandning af saker, som
återstår.
På filtrum stannar med den svafvelbundna
metallen en annan j^ortion källsatssyra, mindre
lö»lig i vatten. Denna utdiages med en lösning
af ättiksyradt kali, som upplöser den och går
mörkbrun igenom. Lösningen afdunstas, det ättiksyrade kalit utdrages med alkohol af 0.86,
b vari det källsatssyrade ;ir olösligt. Denna omständighet gör att man
också
rätt väl ur en

blandning af källsyradt och källsatssyradt kali
utdrager det förra med lemning af det sednare,
som ej mera meddelar alkoholn någon färg. Ur
del källsatssyrade kalit kan syran sedan afskiljas med saltsyra, som dock icke fäller den
fullkomligt.
Om källsatssyran är en egen syra, eller en
analog med vinsvafvelsyra , urinbenzoesyra o. fl.
måste jag lemna oafgjordt, ehuru den sednare
meningen synes mig hafva en öfvervägande sannoHHiet. De tvenne tillstånd af olika löslighet
livari källsatssyran fås, synas bero på olika
förhållanden emellan ett ämne, som genom källsyrans förändring på luftens bekostnad bildas,
och källsyra, som dermed kemiskt förenar sig.
Om t. ex. den med saltsyra fällda källsatssyran mättas med kali, och saltet digereras med
nyss fäldt lerjordshydrat, så färgas detta mörk-'
brunt, lösningen blir gul, och fäller med ättiks.y-f
rad kopparoxid ganska ren källsyrad kopparoxid. Om deremot det från svafvelmetallen med
ättiksyradt kali utdragna, förut från den lösliga-^
re delen väl uttvättade, digereras med lerjordshydrat, så blir lösningen färglös, och blott ett
spår af källsyrad kopparoxid fälles derur. På
lika sätt då källsatssyrad blyoxid sönderdelas
med utspädd svafvelsyra, så upplöses i vätskan
källsyra, samt källsatssyra, den sednare likväl
i mindre qvantitet, och i blysaltet stannar i förening en stor del af syrans brunfärgande ämne,
som hvarken syra eller alkali utdrager, om e|
blysaltet tillika sönderdelas, och som synes innebära detta färgande ämnes öfverflyttning från
källsyran till svafvelsyran , med hvilken i före-r
ning det bildat ett nytt blysalt, analogt med
det källsatssyrade, men hvari svafvelsyra er-i
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sätter7 källsyra, och hvarvid kanske de relativa
atortitaleii emellan detta ämne och den sednare

syran kunna vara förändrade. Vidare : om källsatssyradt kali fälies med ättiksyrad baryt, och
fällningen tvättas ett par gånger med kallt vatten, som blandas till den genomgångna lösningen, så kan man ur denna fälla källsyrad kopparoxid med det ättiksyrade kopparsaltet. Fortsättes tvättningen längre, så är det upplösta endast
källsatssj^radt. Detsamma sker med kalksaltet.
I dessa försök förutsattes alltid en källsatssyra
utfälld med saltsyra; emedan en annan kan
hafva innehållit källsyra utan förenings-tillstånd.
Det nu anförda skulle vara afgörande, om
icke den tydningen af fenomenen kunde med lika sannolikhet göras, att det ges en förening af
källsatssyra och källsyra, som kan tillsamman
utfällas af starkare syror, h varur källsyran på
de anförda sätten kan ensam erhållas, utan att
desTöre den återstående, brunfärgade delen, derföre innehåller källsyra eller upphör att vara en
egen syra.
Efter denna digression återkommer jag till
källsatssyrans närmare beskrifning: Då den
från kopparfällningen med svafvelbundet väte
afskilda syran afdunstas till torrhet och behandlas med vattenfri alkohol, så utdrager denne en
portion deraf i större myckenhet. Denna afdunstad är åter temligen lättlöst i vatten, lösningen är brun, rodnar starkt lakmuspapper och
smakar icke sui t, utan starkt sammandragande
såsom garfämne. Den är svartbrun, sprucken,
lossnar lätt från glaset, och ger ett mycket mörkrödt pulver. Den delen deremot som en ringare (jvantitot alkohol lonuKil olöst, löser sig efter luuid och med tillhjelp af viirme i en större

mängd alkohol, lösningen har samma färg som
den förra, och lemnar en lika färgad återstod,
som rodnar lakmuspapper, men löses föga i vatten, hvari den uppblötes och får ljusare färg.
Dess smak är mycket svagare. Bådas lösning i
vatten fälles af saltsyra i flockor, men mycket
stannar upplöst i den sura vätskan. Den fälles
också af andra syror, (dock icke af ättiksyra)
och afsalmiak; men bäst af syror och salmiak
tillhopa. Det är ur den förra af dessa som efter
mättning med alkali, lerjordshydrat afskiljer
källsyra, af den sednares deremot erhållas endast
spår deraf och det hela förenas med hydratet.
Den fäller icke limsolution, hvarken ensam eller
efter tillsats af saltsyra.
Båda upplösas af salpetersyra afi.25iköld,
ännu fortare och lättare i värme. En ringa utveckling af qväfoxidgas uppkommer vid
upphettning. Lösningens färg, som till en början var brun, blir ljusare, och sedan kan salpetersyran derifrån afdunstas i vattenbad. Efter intorkning återstår en porös, blekgul massa,
af en något bitter och syrlig smak, lik den af
källsyra, som, efter mättning med alkali, utfäller
med ättiksyrad kopparoxid en fällning lik käUsyrad kopparoxid, hvarur erhålles med svafvelbundet väte en syra, så lik källsyran, att den lätt
kunde dermed förblandas, och hvartill jag längre ned återkommer.
men

Källsatssyrans salter likna till de flesta af
sina egenskaper källsyrans, men de äro alla svartbruna, och de svårlösta deribland svårlöstare än
de motsvarande källsyrade. Likasom källsyran
utjagar hon ättiksyran ur dess föreningar och löses derföre i lösningar af neutralt ättiksyradt
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alkali, som deraf blir surt af fri ättiksyra, hvilkeii under afdunstning bortgår så att återstoden
är fullt neutral. I lösningar af ättiksyrad kalkjord och barytjord upplöses den icke, men vätskan blir sur, och ett i den salthaltiga vätskan olösligt källsatssyradt jordsalt bildas. Att
dömraa af den större lätthet hvarmed källsatssyran frambringar fällningar, skulle man tro,
att den har större frändskaper än källsyran.
Detta kan dock bero på föreningarnes större
svårlösthet, och då de källsatssyrade fälla sig
företrädesvis ur lösningar i vatten, så fällas de
källsyrade företrädesvis ur lösningar af ättikS3Tade salter i alkohol, som försättas med de
blandade syrornas lösning i alkohol.
För att bestämma käilsatssyrans mättningskapacitet, sönderdelade jag källsatssyrad blyoxid (af den svårlöstare syran), som efter torkning vid +100"^ i vattenfri luft vägde 0.4365, med
svafvelsyra, och erhöll en brun, svafvelsyrad blyoxid, som, bränd i öppen degel, var gråaktig och
vägde 0.2535 gr. Den behandlades först med
salpetersyra och sedan med svafvelsyra, och vägde då glödgad 0.268. Efter en beräkning från
dessa dala, vore sjn ans atomvigt i6p3. o och dess
niättnings-kapacitet vore 5.c). Ett försök med
källsatssyrad baryt, anstäldt likväl allt för
mycket i smått, emedan det mesta af saltet upplöstes itvättning, gaf af baryt-saltet torkadt, på
sätt är anfördt, brändt och barytjorden mattad
med saltsyra, dess halfva vigt chlorbarium , h varaf åter följer, att atom viglen voie 1642.2.
Källsatssjradt alkali fås bäst neutralt då
källsals-s^^ra upplöses i ältiksyradt alkali, afdunstas och det ättiksyrade saltet utdrages med alkohol. Del intorkar till ett svart, sprucket äm-

ne, som med lätthet rifves till pulver, och som
löses i vatten med svartbruii färg. Den koncentrerade vätskan har någon simmighet. Det utfälles af alkohol, så att vätskan blir färglös.
Ammoniaksaltet blir surt genom afdunstiiing, löses sedan lätt åter i vatten, och rodnar
lakmuspapper. loo d. vid +100° i vattenfri luft
torkad källsatssjra gåfvo, efter upplösning i ammoniak, och afdunstning i vattenbad till torrhet,
ii3.22 d. igen. Detta svarar rätt nära efter anförda atomvigt mot tillkomsten af en atom vatten, och en enkel atom ammoniak, således mot
bildning af tvefalt källsats-syrad ammoniak. Efter räkning hade bordt fås 112.98. Om detta
salt vid +100° utsättes för en ström af luft, så
bortgår ytterligare ammoniak, och sedan löses det
icke fullkomligt i vatten.
De källsatssyracle jordarterna äro svartbruna fällningar, som med gul färg småningom upplösas under tvättning. Afdunstas lösningen, så
lemnar den en brun, sprucken återstod, som åter
kan upplösas i vatten. Med öfverskott af basis
bildas fullt olösliga salter. Källsatssyradt alkali
kan kausticeras med kalkhydrat.
Källsatssyran har en särdeles frändskap till
lerjordshydrat. Digererar man källsatssyra med
detta hydrat i öfverskott, så utfälles syran. Med
mindre får man litet käilsatssyrad lerjord i upplösning. Men äfven källsatssyradt alkali, digereradt med detta hydrat, utfälles så fullkomligt, att vätskan förlorar sin färg, och visar efteråt endast spår af källsyra. Fällningen är
svartbrun. Efter dess förbränning finner man
alkalit med lerjorden, så att här bildat sig ett
i vatten olösligt dubbelsalt. Digereras den på
sådant sätt frambragta föreningen, med utspädd
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ammoniak,
så erliålles antingen intet deri upplöst, eller om aramoniaken upplöst något, så är
det mest källsyrad lerjord, som den utdragit. Efter den öfverskjutande ammoniakens afdunstning,
återstår en brun massa, livarur vatten utdrager
ett surt källsyradt salt af ammoniak och lerjord,
med lemning af källsatssyrad lerjord. Källsyran
kan utfällas med ättiksyrad kopparoxid, men
denna fällning är ett källsyradt dubbelsalt af
kopparoxid och lerjord. Källsatssyrad ammoniak med öfverskott af aramoniijk, upplöser en
portion lerjordshydrat. Tillsättes derutöfver,
så utfälles det källsatssyrade saltet alldeles af
hydratet. Ur lerjordsfallningen har jag icke kunnat afskilja källsats-syran, emedan lerjorden följer den öfver allt, och syror icke upplösa föreningen förr än vid en temperatur, hvaraf syrans
sammansättning, genom syrornas inverkan, synes
undergå förändring.
Källsatssyran och dess salter fälla de ofvan
vid källsyran uppräknade metallupplösningar på
samma sätt som källsyran, men fällningen är
brun. Tennoxidulsalter och qvicksilfveroxidsaU
ter fällas deraf icke.
Källsatssyrad kopparoxid är bland dess^
den jag mest studerat. Fälld ur en af ättiksyra sur lösning, är den ett surt salt, brunt till
färjren och slemmii?t. Detta löses af rent vatten
i ringa mängd, med mörkgul färg. Lösningen
smakar obehagligt metalliskt, och lemnar efter afdunstning en svartbrun återstod, som å nyo lö^
ses i vatten. Om den gula lösningen blandas
med en ringa qvantitet alkali, så får man derur
en, till utseendet, lika beskaflad fällning, sorn
likväl nu är det neutrala saltet. Mod ammoniak ger det i vatten lösliga sura saltet ett i vat-
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ten lösligl brunt dcibbelsalt, efter afdunstning
till torrhet, åter lösligt i vatten. Jag har äfven
med natron fått ett dubbelsalt, som efter afdunstning åter löses i vatten, och som en gång
ansköt i mörkbruna fjäll, h vilka jag blott den
gången kunnat erhålla.
Källsatssyrad jernoxidul är ett i vatten
lösligt salt, som i luften förvandlas till ett basiskt, olösligt oxidsalt. Med jernoxidulen förbinder sig källsyran till ett basiskt, svart salt, som
fälles i fiockor då källsats-syradt alkali blandas
med litet kaustik ammoniak, och ett jernoxidulsalt dermed fälles. Det blir i luften brunt och
tager alldeles samma färg som Porlavattnets ockra.
Källsatssyrad jernoxid är en svart flockig
fällning, b vilken af källsatssyran, så väl i fritt,
som i neutraliseradt tillstånd fälles ur en upplösning af neutral svafvelsyrad jernoxid. Detta
salt löses med svart färg af kaustik ammoniak.
Efter afdunstning till torrhet återstår en svart,
ex traktlik massa, h varur vatten upplöser ett neutralt dubbelsalt, med lemning af ett basiskt
oxidsalt. Äfven af kaustikt kali löses källsatssyrad jernoxid i första ögonblicket , men fälles
sedan, på det sätt, att källsats-syradt kali stannar i vätskan, och ett basiskt oxidsalt afskiljes.
Fullt kan vätskan dock ieke befri^is från jern,
utan att man leder derigenom en ström af svafvelbundet väte.
De försök jag nu anfört hafva icke den fordran att anses för annat, än blott ådagaläggande, att det så kallade extraktiv-ämnet i Porlavattnet, och förmodligen i de flesta vatten, utgöres af tvenne elektronegativa kroppar, sammansatte af kol, väte, qväfve och syre, som kunna anses såsom hittills okände , hvilket ytterli-
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gare skall
ådagaläggas genom deras jernförelse
med liknande kroppar. För en riktig kunskap
om dem fordras utförligare undersökningar än
dem jag nu haft tillfälle att anställa, då liufvudändamålet med undersökningen varit kännedomen af Porlavattnets sammansättning , hvarvid
jag, oberedd på behofvet af en vidsträcktare undersökning ,ej skaffat mig tillräckligt material
för dennas utförande.
Jag har anfört att jag anser hvad man i
andra vatten kallar extraktiv-ämne, vara samma
syror. För att få någon visshet derom , upphämtade jag ockra från en jernhaltig källa, som
har färglöst vatten, belägen vid Mälarens norra
strand, på Ekholmssunds ägor i Westerås län.
Denna ockra liknade ej till utseendet den från
Porla, utan hade helt och hållet utseendet af ett
rent jernoxid-hjdrat. Då den behandlades på
samma sätt, som vid Porla ockra är anfördt, erhöll jag derur en icke obetydlig portion afkällsyra och källsatssyra
En jernockra, livaraf på Lisma ägor i Roslagen träffas tvenne skilda lager , undersökt på
lika sätt, gaf äfvenledes dessa syror.
En myrmalm från Småland, af det slag som
kallas penningemalm, underkastad en lika behandling, gaf dem äfven likaledes. Den höll
mindre deraf än ockran från Lisma, men skulle dock, använd skålpundtals, kunna gifva tillräckliga qvantiteter deraf, för en utförligare un*) Brändes har beskrifvit ell ämne som han utdragit ur
den ockra som afsättes ur vattnet i Tatenhausen (PogGENDOBFFS Annaler, XIX, 93), och som har mycken
hkhet med de här omtalade syrors kalisalt. Några
ohkheter inträffa dock. Han fann att det faller kopparsalter med blå färg , äfvensom att det fäiies af
galläple-infusion.
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dersökning. Jag hade endast några få graramer
till hands.
En händelse förskaffade mig liktidigt med
dessa undersökningar tillfälle att lära känna källsyran från ännu ett ^ninat lagerställe. Under den
missväxt, hvaraf Sveriges nordligaste del hemsöktes
åren i83i och 1 832, hade man under sommaren
1 832 i Degernäs Socken af Norrbottens län råkat
på ett lager af en mjöiformig jord, några få fot
under öfversta vallen, som så liknade mjöl af säd,
både för känseln och till utseendet, att invånarne gjorde försök dermed , i blandning med annat mjöl till brödbakning. Konungens Befallningshafvande , härom underrättade, inskickade
prof af mjölet, med förfrågan, om några skadliga följder för helsan af dess användande kunde
förorsakas. Yid den undersökning jag derå anställde, befanns, att detta jordmjöl hufvudsakligen utgöres af kisel-jord, men som, då den brändes, svartnade och luktade af brända djur-ämnen. För att utdraga detta ämne, digererades
jorden med kaustik ammoniak, som deraf färgadas brungul, och efter afdunstning lemnade en
brunaktig, extraktlik massa, reagerande för fri
syra, hvilken vid återupplösning i vatten, lemnade en gulaktig kiseljord olöst, och h varur,
med ättiksjrad kopparoxid fälldes källsyrad
kopparoxid, hållande föga källsatssyrad , och
hvarur källsyra, med svafvelbundet väte, afskildes.
Då källsyrorne befunnos så allmänt förekommande och kringspridde, borde deras upphof sökas bland återstoder af den organiska naturens produkter, som blifvit öfverlemnade åt
förruttnelsen. För detta ändamål undersökte
jag den svartbruna, pulverformiga leraning, som
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återstod efter en, i ett moras fullkomligt förruttnad, ekstubbe; vatten upplöste af den svartbruna jorden föga eller intet; men kolsyrad ammoniak, som dermed digereiades, sönderdelades deraf långsamt, med utveckling af kolsjregas. En svartbrun upplösning erhölls, alldeles
lik den af ett källsatssyradt salt, som afdunstades till torrhet i vattenbad, hvarefter den åter
löstes i vatten, silades, hvilket, likasom med de
förut beskrifna källsatssjrade salterna , gick
ganska långsamt , fälldes med saltsyra , silades
från en ymnig, gelatinös, brun fällning, och den
genomgångna vätskan, jemt mättad med kolsyrad ammoniak, gjordes sur med litet ättiksyra,
hvarefter ättiksyrad kopparoxid åstadkom en ny
brun, gelatinös fällning, som afskildes genom
silning. Den genomgångna klara vätskan neutraliserades med kolsyrad ammoniak, och utfälldes med ättiksyrad kopparoxid, h varvid källs}^rad kopparoxid erhölls, som med svafvelbundet
väte gaf källsyra.
Den gelatinösa fällningen med saltsyra, tvättad med mera vatten, så att den sura moderluten afskildes, begynte i större mängd lösas
i det rena vattnet. Den upplöstes lika som källsatssyra i en lösning af ättiksj^radt kali, lösningen afdunstades till ättiksyrans förjagande, hvarefter ett neutralt salt återstod. Öfverskottet af
ättiksyradt kali utdrogs med alkohol , och detj
återstående kalisaltet gaf i torr desillalion myc-^
ket ammoniak, alldeles såsom källsatssyradt alkali, hvilket det till alla sina förhållanden och
till sina reaktioner med metallsalter alldeles liknade. Till och med den med ättiksyrad kopparoxid frambragta bruna fällningen löstes under tvättning i vatten, likasom den källsatssyrade
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radcé Dess kalisalt, fäidt med chlorbarium oc!i
med chlorcalciura, gaf fällningar alldeles lika
dem med källsatssyra, och ur den fällda vätskan och tvättvattnet kunde , likasom vid de
källsatssyrade är nämt, källsyrad kopparoxid
utfällas.
Oaktadt denna likhet, funnos dock åtskilliga
olikheter, som icke tillåta att anse dem för identiska. i:o faller icke källsatssyran så fullständigt ut med saltsyra, som denna, blir icke gelatinös utan är ett brunt pulver, vida lösligare i
vatten än den gelatinösa fällningen. 2:0 är
källsatssyran fullkomligt löslig i salpetersyra ,
den här omtalade gelatinösa fällningen deremot
ganska obetydligt, och 3:o har den sistnämda en
vida ringare mattnings-kapacitet. 100 d. af dess
förening med barytjord, torkade vid +100° i
vattenfri luft, brändes, och återstoden, förvandlad till chlorbarium, vägde efter glödgning 28.52,
enligt hvilket dess mattnings-kapacitet vore 2.8,
likasom af humus, och dess atomvigt 35gg.5g.
Jag fortsatte sönderdelningen af en portion
af denna qväfhaltiga humus med salpetersyra ,
så länge någon qväfoxidgas utvecklades, och erhöll, efter syrans afrökping i vattenbad, en grågul, utpöst, torr massa, som löstes i vatten, med
mörkgul färg. Den hade en sur och bitter smak,
och lemnade ett gult, pulverformigt ämne olöst.
Ur dess med ammoniak neutraliserade upplösning som var brun, dragande i gult, gaf ättiksyrad kopparoxid ingen fällning. Den afdunstades till torrhet i vattenbad, upplöstes åter i
vatten, och försattes med ättiksyra, h varefter
derur med ättiksyrad kopparoxid erhölls en fällning, alldeles lik källsatssyrad kopparoxid , och
IC v. A, Handl. t833.
Ö
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efter fortsatt behandling, på lika sätt som förut fle-ra gånger blifvit anförd t, erhölls en fällning fullkomligt lik källsyrad kopparoxid. Alldeles detsamma var händelsen med det gula, af salpetersyran bildade, svårlösta ämnet, efter dess upplösning iammoniak och afdunstning till torrhet.
Den källsyrade kopparoxid, som på detta
sätt erhölls, sönderdelad med svafvelbundet väte och afdunstad, gaf en syra, som till utseende
och smak liknade källsyran, löstes såsom denna
i vattenfri alkohol, blef under afdunstning brunare färgad, gaf med kali ett salt, som i torr
destillation gaf ammoniak o. s. v., gaf med kalkjord ett i vatten lösligt salt, som fälldes af öfverskott på kalkjord m. fl. egenskaper, som karakterisera källsyran; men den saknade en af
dera som är ganska utmärkande, den, att, då den
blandas med en utspädd upplösning af svafvelsyrad jernoxid i vatten, göra i första ögonblicket
en brun sky, som snart försvinner och ersättes
af en blekröd, nästan hvit fällning. Den här i
fråga varande syran gaf ingen fällning med jernoxidsalter, hvarken i fritt eller bundet tillstånd. Alldeles detsamma var händelsen med den källsyra,
som erhölls ur produkterna af salpetersyrans inverkan på verklig källsyra och källsalssyra , och från
hvilka jag i det föregående gjort hänvisning.
Den källsatssyrade kopparoxid, som erhållits, gaf med svafvelbundet väte en kropp, alldeles lik källsatssyran, men den fällde limsolution, hvilket den nativa icke gör.
Likheten i dessa produkter med dem som
erhållas då tackjern upplöses i salpetersyra, föranledde alt jcniföra äfven dessa. Den bruna,
i syra och vatten olösliga ålerstoden , befanns
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löslig i kaustik ammoniak, alldeles lika som källsatssjrad jernoxid. Efter vätskans afdunstning,
löstes ett neutralt dubbel-salt af jernoxid och
ammoniak i vatten, med lemning af ett basiskt
oxidsalt. Ammoniaken lemnade olöst kiseljord,
brunfärgad af samma elektronegativa kropp; kiseljorden blef nästan hvit i torkning. Ur jernupplösningen, fälld med kaastikt kali i öfverskott,
och kokad med öfverskottet, erhölls en gulbrun,
alkalisk vätska, ur hvilken, efter mättning med
ättiksyra, fälldes med ättiksyrad kopparoxid ett
grågrönt, lätt, flockigt kopparsalt, likt källsyrad
kopparoxid. Det sönderdelades med svafvelbundet väte, och syran afdunstades. Den var
kristallinisk, löslig i vattenfri alkohol, och lemnade ett salt olöst, som liknade de olösta återstoderna vid källsyrans behandling med alkohol,
men det efter alkoholns afdunstning återstående
var kristalliniskt, innehöll ett ammoniak-salt, och
lemnade således ett oredigt resultat.
Detta förde mig på behandlingen af kol
med salpetersyra. Det är bekant, att dervid en
del af kolen löses i syran, och en annan del
återstår, i form af en svartbrun, sotlik, pulverformig massa, som, då hela kolbitar användas,
har deras form. Den sura vätskan utspäddes
med så mycket vatten, att den kunde silas från
det bruna olösta.
Lösningen är mörkbrun, och ger som bekant är, garfämne, då den afdunstas i vattenbad
till torrhet. Den delades i tvenne delar , af
hvilka den ena förvandlades till garfämne genom afdunstning, den andra Öfvermättades med
ammoniak.
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Jag skall iiu här anföra sarskilta prof på
dessa trenne. Jag skall begynna med det sistnämda.
I. Lösningen i Salpetersyra
med ammoniak.

öfvermättad

Den fällde intet, den gjordes derföre sur
litet ättiksyra. Ättiksyrad kopparoxid fällde dernr en ljusbrun, gelatinös kropp i ringa
mängd, som ej närmare undersöktes. Genom
ättiksyrans neutralisation och ny tillsats af ättiksyrad kopparoxid ficks endast en ringa qvantitet af samma ljusbruna fällning. Med ättiksyrad blyoxid fälldes en svagt, gulaktig, temligt
ymnig fällning, som tvättades och sönderdelades
med svafvelbunden vätgas. Syran som afskildes var gul. Den afdunstades, men då den efter en viss koncentrering smakte sur, såsom en
mineral-syra , och efter intorkning till syrups
stadga, begynte fylla sig med bläsor, som luktade qväfoxidgas , så neutraliserades den med
ammoniak, hvars öfverskott afdunstades; massan
löstes i vatten, lösningen indröps i ättiksyrad
blyoxid, som gaf en voluminös, källsyrad blyoxid liknande fällning, h vilken samlad» blef gulare än vanligt. Detta härrör af ett särskilt ,
gult ämne, som för sig sjelft ej fälles af bl}^salter, men följer källsyran i fällningen. Fällningen tvättades och sönderdelades med svafvelbundet väte, och lösningen afdunstades under luftpumpen. Den gaf nu en gul, sprickfull
syra, som smakade likt källsyran, men som
mjuknade sedan den varit utsatt en dag för luften , och som vid iakokning i värme, åter fick
åtskilliga blåsor. Denna syra höll således tillika något annat, men dess upplösning förhöll sig
till reagentia, såsom verkHgt innehållande källmed
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syra, fällningen i ättiksyrad kopparoxid, i ättiksyrad blyoxid och i salpetersyrad silfveroxid,
var alldeles densamma , och den sistnämde
hlef purpurfärgad. I svafvelsyrad jernoxid gaf
den vid ifällning en mörk sky, lika som kallsyran, men fällningen försvann och vätskan blef
klar. Likväl efler en eller annan timme bildades deri en fällning, så lik källsyrad jernoxid,
att den väl kunde tagas derför, men den befanns blott till en del löslig i kaustik ammoniak.
Den gaf äfvenledes en gul, olöslig förening,
då den öfvermättades med kalkvatten.
2. Artijicielt garfämne mättadt
moniak,

med

am-

Garfämnet upplöstes ett par gångea i vatten, och afdunstades i vattenbad, för att afskiija all vidhängande salpetersyra innan det mättades med ammoniak. Dess förhållande till
limsolution undersöktes också dessförinnan, och
det gaf dermed ymnig fällning. Lösningen i
ammoniak afdunstades till torrhet; den var nu
en svartbrun, sprucken massa, lik en blandning
af källsyrad och källsatssyrad ammoniak. Den
löstes fullkomligt i vatten. Försatt med litet ättiksyra, och sedan med ättiksyrad kopparoxid ,
gaf den en fällning lik källsatssyrad kopparoxid,
men icke så löslig i vatten som denna.
Sedan denne var afskild, kunde, med iakttagande af förut anförda försigtighetsmått, källsyrad kopparoxid afskiljas, hvarur med svafvelbundet väte erhölls en syra , som alldeles liknade källsyran. Den löstes i vattenfri alkohol ,
som lemnade olöst ett källsyradt salt. Den ur
alkoholn åter, genom afdunstning erhållna syran, hade en mörkgul färg, smakade precist som
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källsyra, men afvek derifrån i följande reaktioner: den fällde ättiksyrad kopparoxid ganska
obetydli2;t, innan den blifvit neutraliserad, den
fällde icke svafvelsyrad jernoxid, och icke salpetersyrad silfveroxid, men det i alkohol olösliga saltet, upplöst i vatten och blandadt till
svafvelsyrad jernoxid utfällde källsyrad jernoxid.
Den vätska, hvarur den källsyrade kopparoxiden blifvit fälld, gaf med ättiksyrad blyoxid
ingen fällning. Den sönderdelades med svafvelbundet väte, och lemnade en gul upplösning, i
hvilken fanns ett bränbart, gult färgämne (som
utan källsyrans närvaro icke fäller sig med bly,
ej ens med blyättika) och ättiksyrad ammoniak. Salpetersyrad ammoniak fanns ej deri.
Det artificiella garfäranet hade således genom alkalits åverkan blifvit sönderdeladt i tvenne syror, alldeles liknande källsyra och källsatssyra, och i ett gult ämne.
3. Det fällda bruna ämnets som salpetersyra
ej löser j vid dess verkan på koL
Detta är dels ett fint pulver, dels behåller
det kolstyckenas form. Det är efter torkning
alldeles likt sot. Kolstyckena falla då sönder
vid lindrigaste tryckning. Det är till en ringa
grad lösligt i vatten, vida mer lösligt i vattenfri alkohol , som efterlemnar det i form af en
sprucken massa. Det rodnar lakmuspapper.
Det är utan återstod lösligt, så väl i fritt alkali, t. ex, i ammoniak, som i ättiksyrad ammoniak.
Lösningen ser ut som en lösning af ett källsatssyradt salt. En portion deraf, upplöst i ammoniak och afdunstad till torrhet, gaf en spruckeu
svart massa, alldeles såsom källsatssyrad ammoniak, som reagerade för fri syra, och åter lÖ-

stes i välten. Den torra massan utdrogs med
alkohol af 0.86, som deraf färgades gul. Ur alkoholsolution fällde ättiksyrad blyoxid en portion källsyrad blyoxid , hvari källsyran befanns
i en sådan modifikation, att den frambragte riktig reaktion med jernoxidsalter. Den utfällda
lösningen var gul, den befriades från bly med
svafvelbunden vätgas. Den återstående lösningen afdunstad, leranade en saltmassa, som var
genomträngd af ett brandgult ämne. Vattenfri
alkohol löste den gula färgen och en del af saltet tillika. Saltet var salpetersyrad ammoniak.
Den i alkohol olösliga ammoniak-föreningen
förhöll sig till alla delar såsom källsatssyrad
ammoniak. Det bruna, olösliga ämnet, hade således, genom mättning med ammoniak , blifvit
sönderdeladt i salpetersyra, ett gult, af kopparoch blysalter icke fällbart ämne, och i tvenne
syror, som liknade källsyra och källsatssyra.
En annan del af det bruna ämnet upplöstes i
ättiksyradt kali, och utfälldes med tillslagen spiritus, samt tvättades väl med svag spiritus och
torkades, hvarefter det underkastades torr destillation, och gaf då en amraoniak-haltig vätska.
En annan del af samma salt fälldes med
ättiksyrad baryt, och fällningen tvättades väl.
Ur den silade vätskan och tvättvattnet , fälldes
källsyrad kopparoxid, då ättiksyrad kopparoxid
tillsattes. Baryt-föreningen var vida mindre lös1ig i tvättvattnet än den verkligt källsatssyrade.
29,9 d. deraf sönderdelades och lemnade 10.6
d. chlorbarium, sönderdelningen verkställdes på
förut anförda sätt. Deraf följer, att dess atom
skulle väga
och dess mättnings-kapacitet
vara 3,7. Den är således icke källsatssyra och icke
eller dea samma som af ruttet träd. ■— Den fäl-
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les också vida fullkomligare af sjror ur sina
upplösningar, och den upplöses föga eller icke i
salpetersyra. Af lika art är den som bildas då
tackjern löses i salpetersyra.
Af den nu anförda undersökning synes följa, att, då så väl humus, som kol, behandlas
med salpetersyra, så uppkomma egna produkter,
öfver hvilkas natur dessa försök ingenting angifva, men som hafva det gemensamt att, då de
mättas med alkali, eller till och med endast
med ättiksyradt alkali, och afdunstas till torrhet
i vattenbad, så inflyter alkalits frändskaper på
ett sådant sätt på deras sammansättning , att
tvenne qväfhaltiga syror bildas, som hafva den
största analogi med källsyra och källsatssyra ,
jemte ett gulfärgande ämne, hvars undersökning
här har blifvit åsidosatt, ehuru det i bestämd
mängd inblandar sig med
ne åstadkomma.

de fällningar syror-

Om dessa tvenne syror äro verklig källsyra och verklig källsatssyra, som genom förening
med andra ämnen fått i vissa delar förändrade
egenskaper, eller, om de tillhöra tvenne genera
af syror, af närbeslägtade egenskaper, men skiljaktig sammansättning, sådan som de olika vegetabiliska garfämnena, eller slutligen, om källsyran
deri är densamma som den genom förruttnelse
af organiska ämnena frambragta , men smittad
af ämnen, som möjligen kunna frånskiljas , och
de källsatssyran liknande ämnena äro skiljaktiga, hvarannan liknande ämnen , hörande till
den stora klassen, som vi kalla afsats, eller apothema, äro frågor, som af det anförda icke kunna positivt besvaras, men af hvilka det sista alternativet är sannolikast.

Men jag återkommer nu, från denna nog
långa afväg, till hufvudfrågan, h varifrån källsyrorne i vattnet och jordhvarfven härleda sig.
Vi hafva sett, att de äro produkter af organiska
ämnens förstöring, de måste således i mer eller
mindre mängd förefalla, upplösta i det meteorvatten, som intränger i jorden , och de Llanda
sig der med beståndsdelarne af vatten, som
från djupare lager framtränger , och innehåller
kolsyradt alkali, kolsyrade jordarter och metalloxider. På detta sätt kan Porla vatten vara försedt med beståndsdelar, som komma från
djupet, och med de beståndsdelar som härleda
sig från jordens yta, antingen derigenom, att det
vatten, som från djupet upphämtar de fÖrra, förut från ytan medfört de sednare, eller, i porösa jordhvarf sammanträffar med vatten, som från
ytan nedförer dem, och för hvilka båda , den i
källans botten uppspringande ådern är den gemensamma aflopps-kanalen.
Man har gjort sig den farhågan, att utdikningen af den mosse, som omger Porla källa ,
skulle möjligen förändra vattnets halt. Detta
saknar likväl all grund. I mossen beredes intet jernhaltigt vatten. Det laboratorium , der
vattnet förses med sina beståndsdelar, ligger ej
i dagen. Tvertom är den sättning vallen omkring
källan får, genom mossens utdikning, af nytta för
källan, emedan derigenom så kalladt vikit vatten hindras att i källan insila sig, och utspäda
det från källådern kommande jernhaltiga, egent-liga helsovattnet.
4. Undersökning af den_, genom källvatU
net uppstigande gasen.
Enligt min förra undersökning af Porlavattnet, består denna gas i en blandning af qväf-
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gas och kolsyregas. Det är ett sällsamt , ehuru
icke Porla källa ensamt tillhörigt fenomen, att
qväfgas i blåsor uppstiger från bottnen. Man
har hittills icke haft någon rätt antaglig gissning
om, hvarifrån denna qväfgashalt härleder sig.
Porla källa är likväl en af de första , der detta
fenomen blifvit iakttagit.

Gasen uppsamlades i flaskor, som förseddes med trattar, fästade i öppningen, fylldes med
källans vatten, och inhängdes i källan, omvända.
Då flaskorna blifvit nära fyllde , tillslötos de
med glasproppar, som blifvit förut bestrukna
med litet talg, för att täta fullkomligt. Gasens
undersökning skedde här i Stockholm.
Den aftappades ur flaskorna i eprouvetter
öfver qvicksilfvcr , torkades väl med stycken af
smält chlorcalcium, som fästade på en ståltråd,
infördes i gasen. Sedan gasen varit i beröring med
chlorcalcium 6 timmar, uttogs saltet, gasens volum bestämdes, och sedan detta skett, infördes
ett stycke kalihydrat , äfvenledes fästadt på en
ståltråd, och då gasens volum icke mera aftog,
utdrogs äfven detta , hvarefter ett nytt stycke
infördes, för att vara säker att absorption icke
upphört af brist på åtkomligt kalihydrat. Efter
ett medeltal af 4 försök, innehöll gasen
p.
c, eller ^ af sin volum kolsyregas. Återstoden
förhöll sig i alla försök dermed såsom qväfgas.
Då man ofta finner att kolbunden vätgas
uppstiger i vatten , och denne sålunda kunde
förmodas deri , så blandades den återstående
qväfgasen med en lika volum vätgas, och en lika volum syrgas, för att antändas i ett passande detonations-rör. Den lät dock icke af elektriska gnistan antända sig , äfvcn då en elektrisk

laddflaska urladdades emellan detonations-rörets
trådar. Först när syrgas och vätgas användes i dubbla qvantiteter, ägde en afbränning
rum, efter hvilken insläppt kalkvatten visade
en ringa grumling, men utan märkbar förminskning igasens volum.
Denna omständighet, att gasblandningen ej
lät antända sig, då i vol. af Porla vattnets qväfgas blandades med i vol. syrgas och i vol. vätgas, förhöll sig konstant så i flera prof. Jag
kan ej inse orsaken dertill, då atm. luft, blandad med 0.4 af sin volum vätgas , detonerar
raskt, ehuru den icke brinnande delens relativa
volum är större i denna sednare blandning, än i
den först anförda.
Då gasen blandades med lika volum vätgas och syrgas, och en nyss glödgad platinasvamp infördes deri, så blef denne glödande ,
utan att antända gasen, och efter vattenbildningens slut, ägde samma ringa grumling af kalkvatten rum, som efter detonation med elektriska gnistan. I ett annat försök blandades qväfgasen med syrgas i en krokig eprouvette , en
nyss glödgad kula af lera och platinasvamp infördes deri, och upphettades i eprouvettens böjda del till börjande glödgning för en ganska
lång stund. Efter gasens afsvalning , fanns ingen volum-förminskning, och kalkvatten grumlades icke deri. Denna gas innehåller således ingen bestämlig qvantitet kolbundet väte.
Jag har saknat tillfälle att vid källan anställa prof på qvantiteten af i vattnet upplöst
gas. Den är ej stor, och vattnet är ganska långt
ifrån att vara mättadt med kolsyregas, men det
är mättadt med en blandning af qväfgas och
kolsyregas i ett sådant förhållande, som då öf-
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ver vattnets yta stode en blandning af 6 d.
qväfgas och i d. kolsyregas.
Då vi sett att vattnet innehåller qväfhaltiga beståndsdelar , som förmodligen på tidens
längd icke behålla sin sammansättning oförändrad, så torde den gissning icke böra anses orimlig, att kolsyregas och qväfgas kunna vara produkter af en förstöringsprocess , genom hvilken
den organiska materien återger sina beståndsdelar ifullkomligt oorganiska förhållanden, under
uteslutande af luftens åtkomst, hvadan således
qväfgasen i Porlavattiiet, och åtminstone en del
af kolsyregasen, kan hafva detta ursprung. Om
detta är rätt, så måste alla vatten , som hålla
mycket källsyra, vara rika på upplöst qväfgas^

Om

Herjedalens
och

Naturbeskaffenhet

Vegetation

j

af
M. G. SJÖSTRAND.
De nordliga Länderne med sina snöhöljda fjell
liafva länge varit föremål för naturforskningen.
Det vidsträckta Lappland har blifvit undersökt
af Sveriges största Botanici. Man känner af deras forskningar, att Svenska Fjellen förete en nog
enformig och nästan öfver allt likartad vegetation. JNorriges fjelltrakter prunka af en rikare
vegetation; öfver dem spela friska hafs-vindar.
De botaniska forskningar, som egnats åt de nordliga Länderna, hafva egentligen haft till föremål
högsta Norden. Först i sednare åren hafva de
öfrige norra Landskaperna blifvit mer eller mindre undersökte. Ännu låg invid fjellryggen
ett Landskap, i botaniskt hänseende föga eller intet kändt. Jag menar Herjedalen. Vi veta knappt mer, än att Hr Hisinger skänkte
sin uppmärksamhet åt Herjedalens Flora. Resultaterna af sin resa genom detta Landskap (år
1 8 19) har han förvarat uti sina Anteckningar i
Fysik och Geognosi, 2 häftet, 1820
*) Dessa anteckningar, så dyrbara för kännedomen ora
Herjedalen, äro här ofta rådfrågade. Marelii afhandJingar i K. Vet. Acad. Handl. åren 1763 och 1771
samt HiiLPHERs Beskrifning om Herjedalen hafva ej
eller blifvit leranade ur sigte.
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Jag begärde och erhöll af Kongl. Vetenskaps-Academien, sistlidne sommar(i 832), understöd att företaga en resa till denna provins. Den
verkställdes under den mest missgynnande väderlek. Klara dagar voro, under de 3 månader,
jag der tillbragte, högst få. Regn och snö omvexlade nästan under hela sommaren. Frostnätterna infunno sig tidigt, så att redan i medio af
Aug. flera Växter i fjellen aftynade. Jag har ej
hordt förtiga dessa omständigheter, då de så betydligt försvårade forskningen i detta fjell-land.
Jag skulle önskat att kunna lemna till Kongl. Vetenskaps-Academien något fullständigare, något
bättre än följande; men förmågan sträcker sig
ej så långt som viljan. Inga enskilta upplysningar voro på stället att tillgå. Endast Provinsial-Läkaren Hr A. Kräpp behåller jag i tacksamt minne. För närmare bestämning af åtskilliga Växter har jag att tacka Professorerna
Wahlberg och Wahlenberg samt Magister Myrin.
Växtförteckningen kan i följd häraf anses säker.
Af Mossor och Laf-Arter äger Herjedalen säkerligen mycket större förråd än det här upptagna
antal; men blott det, hvarora jag varit fullkomligt viss, har fått inflyta.

Med de Öfriga nordliga Landskaper delar
Herjedalen en lika lott i afseende på vegetation.
Den är ganska fattig. De Växter, som från
Helsingland följt inom Herjedalens gräns, upphöra snart. De tyckas vara nog gynnade på
den mera fläka del af Herjedalen, som från
Kålsätt sträcker sig fram emot Ransjö och derofvan. Ett närmare granskap med fjellen kunna de icke lida. Så tycktes vara fallet t. ex.

med Scahioscey som vid Ransjö finna sin sista
station. Väl kunde således temligen skarpa
gränslinier för Herjedalens vegetation uppdragas;
men då de ej gynnas af bestämda fjellsträckor
eller floder, anser jag tjenligast att först framställa vegetationen söder och öster om Långås,
derpå den fjelltrakts mot vester, som omslutes
af Tenna-elfven, sjön Låssen och Mittå-elfven
och sist de i norr belägna fjellens.
I. Ifrån Kålsätt ända upp till Långås sträcker sig en nog öppen och rymlig dal. Ljusneelfven flyter härigenom. Vid Kålsätt är hon
ganska bred med låga stränder. Landet häromkring och kring Elfros är slätt. Så är förhållandet till Sveg, der "Strömdalen är ganska vid,
i synnerhet vid Svegs kyrka, och de aflägsna
höjderna äro fläka och uppgå endast till några
loo fot." Sandmoar, beväxta af gles Tall-skog,
sträcka sig framtill Linsäll. Redan vid Kålsätt
bevittnade Ljusnans stränder, att man befann
sig i fjellens granskap; ty häromkring blommade nu (d. 26 Jun.) Cornus svecica^ Tofjeldia
borealis^ Thalictrum alpinum och Bartsia alpina,
I kärr, fyllda med Sphagnunij, wdixte Pingvlcula
villosa, Spachnum luteum förekom vid Siksjön
och Nilsvallen. Skogsmarken betäcktes af Peltidea croceaj venosa^ arctica^ Lichen icmadophila
m. fl. Omkring Sveg förekommo Lychnis alpi^
naj Anemone vernalis^ AstragaJus alpinas Trollius j Asperugo. Limosellaj Juncus stjgius m, fl.
Salix mjrtilloides växte mellan Sveg och Öfverberg. Vid Ransjö vidtager ett bergigare land. De
hittills aflägsnade kullarne omsluta nu vattendraget. Vid Ransjöns östra sida ligger byn af samJ| ma namn. S.W. om Ransjö hÖja sig Linsällsvålarne.
En ymnig och högväxt skog, af Tall,

t
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Gran 9och Björk, bekläder dessas fot. Deras högsta toppar öfverstiga gränsen för skogens växtlighet, som här tros träffas vid 3,ioo par. fots
höjd öfver hafs-ytan. Ännu den i Julii funnos
här ansenhga snömassor. Högst ödsliga och vilda föreföllo dessa Wålarnes öfversta toppar, beväxta med Lichen tartareuSj, nivaliSj cuculatus
och ochrolevcus, Menziesia ccerulea sträfvade

upp mot topparne, der Arbutus alpina växte.
På N.Ö. sidan växte Salix glaucaj limosa och
nigricans. Björken och Häggen blommade här.
Genom en brant fördjupning banade en bäck sig
väg genom väggar af glimmer-skiffer. Vid denna bäck växte Stellaria nemorum i öfverflöd,
Chrjsosplenium Pjrolcc., Hieracium puladosum.,
Serratiila alpina m. £1. Listera cordataj och Corallorrhiza vid fjellets fot. Högt uppe visade sig
Careoc ustulata. Vid Rånda-elfven visade sig ännu några få exemplar af Prunella vulgaris. Detta ställe är troligen dess sista station mot vester inom denna provins. På Linsälls-knettarne,
kuUriga berg, med föga skog, växte Anemone
a)ernalis ganska 3^mnig. Dessa knettar voro öfversådda af rödaktiga granit-stj^cken. Små grupper af Aspbuskar stodo häromkring. Mellan
dem blommade im den 3 Juli Orchis maculata^ Satyrium hifoUam ^ Hieracium auricula^ pellucidum &c. Bartramia pomiformis^ crispa och
Halleriana träffades på bergen. N.O. o in de
sjöar, till hvilka Ljusnan är utvidgad, framgår
vägen åt Wiken. Landet blir mera stenbundet.
Höga bergåsar åtfölja sjöarnes sträckning, ofta
1000 fot böga. Byn ligger vid Wikasjöns norra
ända. W. om sjön höjer sig Sohnfjellet. Öfver
skoggränsen tros det höja sig i a 3oo fot. Fjellets
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lets norra och vestra sidor hyste ännu den 6:te
Juli betj^dliga snömassor. Vid Fjell-bäckar
fannos Saxifraga stellaris, Stellaria nemorumj,
Sonchus alpinus. — Cavex saxatilis^ Lichen diÖbergens och ochroleucus ni. fl. anmärktes på topparne af fjellet.
Wester om Wiken nära landsvägen ligger Ulfberget med en brant bergvägg, hvars fot, enligt
HisiNGER, består af mörkgrå tunn-skifrig Grauwacke-skiffer. Detta berg var just märkvärdigt
derföre, att det framvisade en vegetation, som
knappast inom Herjedalen står att finna på annat ställe. Här ti äffades oförmodad t Mjosotis
dejlexa^ hvarken förr eller sednare observerad,
Anthyllis J^ulneraria, Tiirritis glahrUj ConvalI arla Poljgonatum och Pyrola chlorantha, Alla dessa växte ytterst sparsamt på bergets soliga sida. Mera allmänna voro Silene rnpestris^
Hypochceris macalata och Anemone vernalis.
Detta berg ligger också inom den gräns , som
HisiNGER anser tillhöra öfvergångs - formationen.
Kring Wiken funnos för öfrigt Carex aquatilis
och strida j Poa angustifoliaj Mespilus Cotoneasterj, Thalictriun alpinartiy m. fl.
Från Wiken framgår vägen åt Långås. Ljusne-elfven bryter sig vid Hede fram mellan höga sandiga stränder. Dalen är deromkring utvidgad. Närmare Långås hoptränges den så^ att
Långås blir tätt omsluten i S. och N. af höga
bergsryggar. Här växte i bergs-springorna Silene rupestris. S. om byn träffades Botrychiiini
Lunaria j3. pinnis divisis, Gentiana nivaliSj
Amarella och campestris; äfven Erigeron alpiniim visade sig vid ån. Viola biflora på skuggrika ställen.
K. v. A. Handl. i833.
7
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Genom vilda skogar och djupa myror kornrner man frän Ransjö lill LafFsdalen. Härerael-

lan räknas 4 '^"»^l» '^isel by ligger vid LafFsdais-sjön. Norr om denna sjö Jag Ho värken ,
en fjeli- klump med temligen brant topp. —
Detta fjell var ganska ofruktbart. Dess norra
sida var öfverhÖijd af lösa stenblock. Trakten
häromkring var ödslig och vild. Här funnos
Juncus trifidiis^ Poa alpina och Ljchnis alpinaj
(som ännu den 18 Sept. blommade). Söder om
sjön låg det platta och ofruktbara LafFsfjellet.
2. Så snart man kommit vester om Långås, befinner man sig inom den egentliga fjelltrakten. Man har kommit till en höjd at 1^00
fot öfver hafs-ytan. Inom denna region , som
begränsas af Norrige mot vester, sjön Låssen
och dess vattudrag mot söder, samt Mittå-elfven
mot nordost, finnas ställen, som utmärka sig
genom ett för detta land herrligt utseende. Sjön
Låssen, med i-joS Par. fots höjd öfver hafvet ,
hade vackra gräsrika stränder. Trakten omkring
Funnesdalen och Ljusncdal var också nordiskt
angenäm. Från Funnesdals-berget hade man
en intressant utsigt öfver Ljusne-elfven och de
omkringliggande fjellen. Ställer man sig t. ex.
på Axhögen och öfverskådar den fjellupipfvllda
trakten, har man rättighet att säga, hvad förr
blifvit sagt, att fjellen likna ett i uppror varande haf,
hvars vågor plötsligt stelnat. Liom denna fjellregion ligga byarne Tennas, Funnesdalen, Bruket Ljusnedal , Wallarne och IMalm.igcn. En
herrlig prydnad för deiuia region äro Ranunculiis acoTiitifoIiiis , Pediciilaris versicolor och
^strai^alns oroboides.
En rid-väg leder ifrän Långås till Teiniäs,
3^ mil. Straxt bortom Långås vidtager Rändals-
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molen en hög bergssIäU, nära 24^^
öfver
hafvet. Räaån , som kommer ifrån Lillfjellet^
och Ulfån utfalla i sjön Lassen. Tennas ligger
nog tätt inneslutet af bergväggar. Tenna-elfven
flyter här förbi. Tennäs-berget ligger norr om
byn med ganska branta afsatser. Detta berg ,
som ägde sin sträckning mot vester, framvisade
en herrlig vegetation. Fjellens Saxlfraga nivaUSj Carex atrata och Cerastium alpinum funnos der utmärkt frodiga. Mespilus Cotoucasterj
Silene riipestris, Hieraciuin sjlvaticnm, Aconitum Lfcoctoniinij Festuca ovina j3. vivipara ,
Vicia sylvatica och Sedum annuiun tycktes
alla finna sig väl vid den fuktighet , som här
rådde. Gjromium velleum utbredde sig på bergets sidor. I åkrarne nedom berget växte La»
miiim
aniplexicaulej Veronica oj^cinalis, m. fl.
Wåla-fjellet S. W. från Tennäs var ett lägre plattadt fjell ; hyste ännu d. i5 Juli snömassor. Ilär växte, hvad vanligen i denna trakt
förekommer: Chamceledon ^ Alchemilla alpina ^
Juncus trijidus ^ Arhutus alpina j Pediciilaris
lapponica^ Salix lanata, Lichen ochroleucuSj m.
fl.. Milium effusum visade sig i dess granskap.
N. O. från Tennäs ligger Lillfjellet. Här
visade sig först vid Ränåii Veronica alpina^
Stellaria cerastoides^ An^elica Archan^elica och
Pedicularis lapponica. Fjellets höjd var obetydlig.
Från Tennäs till Funnesflalen gick vägen
fram mellan vexlande dalar och höjder. Vid
Funnesdalen öppnade sig en angenäm dal , uti
hvars djtip bjni af samma namn låg. Funnesdalsberget och Fnnnesdalssjön försköna denna
dal. Det förra höjer sig på några ställen tHl
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fjell-höjd. Det ligger på norra sidan om byn,
och har många brania afsatser. Har visade sig
först Ranunculus aconitifoUus i blomma d. 16
Juli. Convallaria 'verticillata ^ An^elica Archangelica, Sonchus alpinas m. fl. prydde detta berg. — Mot N.W. höjde sig Skarflfjellet
med flera branta stupor. Flotta -fjellet med
sluttning mot söder anses med rätta såsom
SkarfFjellets fot, och höjer sig öfver skoggränsen.
SkarfFjellet med dess omkringliggande trakt framvisade en rik vegetation. Från fjellet nedströmniade flera bäckar åt Ljusnan. Vid dessa fannos Veronica alpina ^ Silene acaulis ^ Rheiun ^
Saocifraga aizoides^ Bartsia^ Pedicularis versicolor och lapponica, Carex ustulata och puUa, Astragalus oroboides. På fjellets topp växte Andromeda hjpn oides j Saxifraga stellaris och oppositifoliaj Ranunculus acris p. pumilus, m. fl.
Vid Funnesdalssjön träff"ades Primula farinosa i3. strida j Carex Buxbaumii j capitata ^
loliacea och tenuijlora. En mängd af Salices
funnes vid och omkring Skarfi]ellet : Salix lånat aj herbaceaj myrsinites, reticulata och hastata.
På Flotta-fjellet anmärktes Carex lagopina.
Från Funnesdalen till Mabnagen äro 2 mil
på knappt märkbar gångstig. I norr låg Hamrafjell, som sträckte sig framåt Malmagen. Der
^nn\c\ min\ Festuca rubra p. arenaria , Veronica
alpina,, Draba incana p. strida och hirta. En
vacker löfskog framgick åt Malmageu. Öfver allt
visade sig- vid bergen Ranunculus aconitifoUus.
Malmagen ligger iuvid en sjö af samma namn
nära Norrska gränsen, och bebos af 4 åboer. —
Den är nästan inklämd mellan fjellen. Här
odlades endast Potates.
.\krarne lågo högt np-
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pe på sydiig sida af berg, i skygd för de skarpa fjell-vindarae. Rute- och Vigel-fjellea , sorii
ligga vid riksgräiiSen, ägde blott vaidiga fjellväxter.
Från Malmagen leder en fjellväg till byn
Waliarne. Mot öster låg SkarfFjeilet, mot vester
Skinnoi rs-fjellet. Byn Waliarne ligger vid Ljusne-elfven, soru ännu är både smal och grund.
En gles björkskog omger närmaste trakt. En
mängd fjellklumpar synas häromkring. Af dem
framstå 2:ne , särdeles värda uppmärksamhet.
Den ena är Mettu-kläppen med brant vägg mot
norr. Den ligger alldeles isolerad. Här visade
sig först A v ena mhspicata j Alsine strida j
Phaca frigida och lapponica^ Carex rupestris^
Asplenium vi r ide, Rhodiola ra. fl. På andra
sidan Mittå-elfven låg Axhögen med brant vägg
mot öster. Här fanns ungefärligen lika vegetation som på Mettukläppen. Dock träffades här
högt uppe på lugna ställen under klippväggen i
god svartrajdla Ophrjs alpina, blommande den
f Aug. — Förbi Gammels-grufvan togs vägen
åt Ljusne-dalen och Skars-fjellen. Herrlig var
gräsväxten i denna dal, som trångt omslöts af
höga berg. Ranuncidas aconitifolius hÖjde sig
här till flere alnar. J/^7?c;^5 <2rc^/c;^^ fanns sparsamt på några ställen. Skars-fjellen, som i sitt
granskap äger källan till Ljusne-elfven, består,
som det synes, af 2:ne väldiga fjellklumpar med
branta väggar. Från stora snöfält fick Ramenculus glacialis, som här växte, tillräcklig näring.
I berqsspringorne växte Saxifraga cerniiaj, Arabis alpina^ m. fl.
3. De i Nordvestra hörnet af Herjedalen
belägna fjell Skarfdörren och Hefagsstötarne samt
det N. om dessa belägna Sylfjellet äga så myc-
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ket gemensymtj
Letraktas.

all de geina på en

gaUg

ma

SkaiTclörren belägen i iN Weslra hörnet af Herjedalen, under 62° 55-' polhöjd enligt Marelius,
företer en fjellgrupp^ täckt af snö, ined branta
sidor. Denna fjellniassa lem nar på några ställen breda öppningar, som gifvit anledning till
namnet. Allt är ödsligt och vildt häromkring.
Helagsstötarne ligga längre mot ösler. Detta
fjell är afskräckande med sina rundade toppar ,
sina tvärbranta afsatser. På SWestra sidan finner
man detta fjell fruktbarast. Sjdfjellet ligger
Dorr om dem båda. INea-elfv-en, som i Helagsfjellen har sin källa, blifver snart ganska bred, och
bildar omkring sig en ganska herrhg trakt, beväxt med björkskog. Ända hit framgå Raiiunculus aconitifoluLSj Pedicularis versicolor och
Astra^aliLS oroboides. Omöjligt var att länge
uppehålla sig på dessa fjell. De regniga och stormiga dagarne och de kalla nätterne orsakade, att
få iakttagelser här kunde göras. Alltjemt voro
dessa fjellens toppar höljde i en blånande dimma. Snö-massor, som osammanhängande stiäckte sig från topparne ned i dalarne, förqväfde
nästan all vegetation. Vid sjelfva öppningen
till S^dfjellcn, nemligen Ekordörren, lågo ännu
ansenliga snömassor den 17 Aug. De elfvar,
som IVån detta fjell strömma åt olika håll^ äro
förr uppgifna '•').
Vegetation är på dessa 3:ne fjellgrupper
ungefärligen lika. Raimnculus nivaUs träffades
endast vid Ekordörren. Onoclea crispa derstädes och på lielagsstölarne. Pohpodium Loncliitis ])å Hclagsstölarne.
Växter, som de ägde
*) Se Marelius Kongl. Vel. Acad. Haiull. 1763. p. 298.
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g e rn G n s a 111 t voro: Ver o ni c a al pin a ^ saxatilis^
Jira alpina^ Poa alpina /3. vivipara ^ Festaca
ovina p. vivipara^ Avena suhspicata^ Diapensia
lapponica^ Primula farinosa /3. strida kring fjellens fot, Gentiana nivalis ^ Sibbaldia j, Juncus biglumiSj triglumiSj, Luzula arcuataj spicata, Rheuni digynunij Andromeda /ijpnoides^
Saxi fråga oppositifoliaj stellaris, nivalis, aizoides^
cernua, rivulariSj ca^spitosa, Silene acaulis ^Stellaria cer ast oides ^ Alsine bi fl or a Cerastium alpinunij
Potentilla vem a /3., DrjaSj Ranunculus glacialis,
pjgmoiuSj l^halictriun alpinitm , Cardamine bellidifolia^ Arabis alpina, Phaca frigida^ Astragalus
alpinuSy oroboides (mellan SylfjelleL och Helagsstötarne ymnigt), Gnaphalium alpinum , Erigeron alpinum och unijloricmj Satyrium albidum
(mellan Sylfjellefc och Helagsstötarne), Rhodiola
roseaj Carex saxatilis ra. fl. Juncus castaneuSj, som först började visa sig vid Skarsfjellen,
träffades sparsamt derifrån åt Sylfjellet, Helagsstötarne och framåt Ljungdalen.
Vid Ljunga-elfven, som i fjellet Helagsstötarne har sin källa, ligger Ljungdals by. Redaa I mil vester om byn, bortom den så kallade Torkelstöten, vidtager en skogstrakt. Dalen
är hopträngd af bergåsar , som omgifva den i
S. och N. Ljungaelfven framgår S. om vägen,
tills hon i Storsjön utfaller. Vägen mellan
Ljungdalsby och Storsjön gick dels genom myror, dels genom skogbeväxt, stenig mark. Söder
om sjön, som sades vara i mil lång, låg en
bergås, som sträckte sig i öster och vester. På
några ställen nedforssade från den branta bergväggen strida bäckar, som gåfvo en angenäm anblick på andra sidan sjön.
Vid en af dessa,
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Qvarnbäcken kallad, växte i bergsspi ingorna J?rrum Zieriij, Hjpnnm cupressiforme m. fl.. Ymnigt
växte här äfVeii Carduus het er ophjlluSj Ser r åtala alpina och Sonchns alpinas. Ljungdals bj
var rik på arter af Hieracii slägte. Vid Storsjöns fäbodar visade sig på den såkallade Kläppen Ranancalas aconitifolins för sista gången.
Den fjellmassa, som mot Norr utgör gränsen
mellaa Herjedalen och Jemtland, var nästan lika
vildj som fjellgruppen i NWestra hörnet af Herjedalen. Folket här i orten kände icke sina egna Fjell till namnet, så många voro de. Trånga öppningar funnes mellan de tätt vid h varandra liggande Fjellstötar. Vid Storådörren
träffades Poljpodiam LonchitiSj, Onoclea crispa^
m. fl.. Här syntes för sista gången Pedicalaris
^ersicolor, — Astr åtalas oroboides upphörde
vid Storsjön. Ju mera jag nalkades öster ju
hastigare försvann fjell-vegetation. S. om Storsjö by låg Serffjellet, flackt och ofruktbart. Nära derintill ett berg , kalladt Henwola. Här
visade sig Convallaria verticiHata., Hieraciani
prenantlioides och Se dum annuum. Härifrån
till Wemdalen räknades 4
Trakten häremellan hade omvexlande löf- och barrskog.
Wemdalens by låg i en nog rymlig dal, genomskuren af Norder- och Söder-Weman^ som straxt
vid byn förena sig. Wemdalen niåsle till en
del vidkiinnas sandiga och ofruktbara trakter.
Klöfsjöfjellet, som låg Ö. om hyn, var öfverrösadt af stenblock. Det ägde nästan intet utom
Anemone vernalis.
Antalet af de inom Herjedalen anmärkte
phanerogama Växter uppgår till 3^4 species. —
De rikaste Naturliga Ordningarne äro
CalamariiV med
spccics,
Grainina med 36
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och Compositm med 34» Dernäst utgöra Z/vpetaloidece, Personatcu och Ainentacecv lie största Ordningar.
Följande Yäxt-Förteckning må upplysa hvilka Växter , som inom Herjedalon bhfvit funna.
Monandria.
Hippuris ^ulgaris:
I åar flerestädes t. ex. Ljusnan^ Skärvagseifven.
D i a n d r i a.
Veronica officinalis: h. o. d.
—
alpina: började först visa sig vid Ränelfven och Liilfjellet, förekom sedan nästan öfver alit på fjellen och
vid elfvarna ända till fjellen kring
Storsjön.
—
saxatilis: syntes först på Mettukläppen
och Axhögen , följde sedan ända till
Sylfjellet.
—
serpyllijolia: a.
—
scutellata: vid Kålsätt &c. sällsynt.
—
Chamcedrys:
d:o.
d:o.
—
venia: Kålsätt.
—
arvensis: d:o sällsynt.
Pingvicula vulgaris: a.
—
villosa: vid Kålsätt, Ransjö och Ljungdalen i kärr.
Utricularia media : vester om Öfverberg i Sveg.
Anthoxanthum odoratum: a.
Triandria.
Valeri ana ojficinalis: a.
Scirpus co3SpitosiLs: a.
—
palustris: h. o. d.
—
lacustris: h. o. d.
Eriophorum poljstachion: a.
—
gracile: a.
—
vaginatum: a.
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Eriophoruni capitatani : börjaJe
visa sig vid
LungAs, ])lcf scdaii a. i fjelltiaklen.
—
alpinum: a.
Nardus strida: a.
Phalaris arundinacea: Sveg &c.
Phleuni pratense: a.
—
alpinum: a.
Alopecurus geniculatus: a.
Miliurn effiisum: b. o. d.
Agroslis spica venti: Wikeii i åkrar.
—
canina: Temiäs &c.
^
rubra: a.
.—
Aruiido sjlvatica: Södra delen af Herjedalen.
—
strida: Wikeii nj. fl. st,
— • epigejos: flerestäcles.
—
Calamagrostis: d:o.
_
Phragmites: vid sjöar i södra delen af
Herjedalcii.
Aira ca\spitosa: li. o. d.
—
alpina: Sylfjäliet, Helagsstölarne, Skaifdörren.
—
—

JlexiLosa: a.
airopnrpiirea: vid en bäck nära Storådörl en, ett af Storsjöns fjell.
Molinia ccvriilea: Ransjön vid stranden.
Melica nutans: S. delen af Herjedalen.
Hierocbloa odorata: nog a.
Poa alpina: a.
— pratensis: a.
—
trivialis: Sobnfjellet, Nilsvallen &c.
—
annua: a.
—
angustifoiia: a.
—
nenioralis: b. o. d.
Festuca o vina: a.
/3. vivipara: Tennas pa berget, Sylfjellet.

Festuca rubra, n.:
/3. arenaria: Hanira-fjcil.
— elatior: h. o. ti.
Aveiia pubescens: KålsäLt.
.— . subspicata: ifrån Metluklä[)peii till Sylfjellet och Slorsjöiis fjell.
Lolium perenne: a.
Triticum repens: h. o. d.
/3. floribus lon^ius aristatis: Ljungdalen på
ett berg och vid Storsjön.
—
caninum: Mettuklappen.
Obs. denna art
är enl. Prof. Wahlberg en nordisk form
af Triticum caninum med kort strå och
korta borst.
Montia fontana: a.
T e t r a n d r i a.
Scabiosa arvensis: från Kålsätt till Ransjö.
—
succisa:
d:o
d:o.
Galium palustre: a.
— • uliginosum: a.
—
boreale: h. o. d.
—
Aparine: a.
Plantago major: Kålsätt.
—
media: Wiken.
Cornus svecica: flerestädes.
Alchemilla vulgaris: a.
~
alpina: från Linsälls Wålar a. i fjelltrakten.
Potamogeton natans: h. o. d.
'—
rufescens: i Storsjön, Skärvags-elfven &c.
—
gramineum: \
—
pusillum:
\ I Storsjön.
—
perfoUatum:}
Sagina procumbens: a.
Pen tand ria.
Lycopsis arvensis: h. o. d.
Myosotis scorpioides: h. o. d.
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Mjosotis arvensis: h. o. d.
p. grandiflora: vid fjellbäckar.
—
dejlexa: på Ulfberget vid Wiken
samt.

spar-

Asperugo procumbens: vid Svegs prestgård.
Biapensia lapponica : från Axhögen
till Svlfjellet.
V vimu\si fariiiosa /3. strida: vid Funnesdalssjön,
från Mettukläppen åt Skarsfjellea och
derifrån åt Sylfjellet.
Lysimachia ^vulgaris: vid Gliseberg.
— thyrsiflora: vid Wiken &c.
Chamasledon procumbens: från Linsälls Wålar a.
på alla fjell.
Campanula rotundifolia: h. o. d.
Ribes rubrum: i södra delen af Herjedalen.
Menyantbes trijolia: d:o.
Gentiana nivalis: från Ransjö till Storsjön.
—
campestris:! ^»j-jo.^j,

'
j
Jinarella:
— odium
Cbenop
album: b. o. d.
Angelica ^rchangeiica: a. i Fjelltraktcn.
—
sjlvestris: b. o. d.
Selinum palustre: vid Glisebcrg.
Cbaeropbyllum sjlvestre: b. o. d.
Ca rum Carvi: nog allmän.
Pimpinella Saxi fråga: a.
Parnassia palnstris: a.
Sibbaldia procumbens: från Skarfl^jcllct
fjellet ocb Storsjöns fjell.
H ex an d r i a.

lill Syl-

Convallaria majaJis?
kriniz Sveu.

växande

—
—

uppgifvcn

såsom

verticillata: Funnesdals-bei get ocb Ilenwola nära SerfFjellet.
Polygonatum: Ulfberget sparsaml.

Convallaria bifolia: a.
Juncus arcticus: I Ljnsnedaleii sällsynt.
— fil{fonnis: a.
—
articulatus: h. o. d.
—

castaneus: från Mettiikläppen och Skarsfjellen till Sylfjellet ocli derifrån fram
åt Ljangdalen.
—
styglus: h. o. d.
—
biglumis: flerestädes.
—
triglumis: d:o.
—
trifidits: på de flesta fjell.
—
bufonius: a.
Luzula pilosa: h. o. d.
—
campestris: a.
/3. pallescens: Södra
delen af Herjedalen.
—
arcuata: På de högre fjellen : Sylfjellet,
Skarfdörren , Helagsstölarne och vid
Storsjön.
—
spicata: på de flesta fjell.
Rumex aquaticus p. (R. domesticus Hartm.) h.
o. d.
—
A c et os a: h. o. d.
•—
Acetosella: h. o. d.
Tofjeldia bo realis: a.
Scheuchzeria palustris: Byn Remmen nära Kålsätt.
Triglochin palustre: Kålsätt &c.
He pta n d ri a.
Trientalis eitropcea: ii.
O c tan d ria.
Epilobium angustlfolium: h. o. d.
—
montanum: h. o. d.
—
palustre: h. o. d.
—
alpinum p.: a.
Vaccin i Lim MjrtilUis: a.
—
iiliginosum: a.
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Vaccininm

Vitis idcea: a.

—
Oxjcoccos: Sv eg.
Erica vulgaris: a.
Daphne Mezereitm: vid Län gås.
Polygonum aviculare: h. o. cl.
—
Convolvulus: h. o. d.
—
viviparum: a.
Paris quadrifolia: vid Linsälls Wålar.
E n n e a n d ri a.
Rlieum

digjnum:
trakten.
Decandria.

från

SkarfFjellet a. i Fjell-

Ledum palustre: h. o. d.
Menziesia
ccerulea : vid Lill Herrdal: Kräpp.
Från Linsälls Wålar a. i Fjellen.
Andronieda Polifolia: Sveg.
—
hjpnoides: från SkarfTjellet till Storsjöns
fjell. ursi: från Kålsätt till Ransjö.
Arbutus Uva
—
alpina:
från Linsälls
Wålar
på alla
Pyrola
—
—
—

fjell.
chlorantha:
Ulfberget vid Wiken.
rotundijolia: a.
minor: a.
secunda: li. o. d.

—
unijlora: a.
Cbrysosplenium alternifolium: Linsälls Wålar.
Saxifraga oppositif olia : Sknrffjellet och deiifrån
ofta föiekonmiaiule på fjellen.
—
stellaris: från Sohnfjellet a. på de flesta
—

fjell.
nivalis: på berget vid Temiäs, på Sjlfjellet &c.

—
—

aizoides: vid alla fjcU-biickai .
cernua: Sknrsfjellen och Syirjellet.
*

I

Saxifraga rivularis: omkring Sylfjellel.
™
tvidactylites: ^. petrcca: Mettukläppen och
—

cccspitosa: från SknrlFjellet till Sj^Ifjellet
h. o. d. , träffas äfven på berg vid
Ljungdalsby.
Dianthus deltoides: vid Ransjö.
Cucubalus Behen: h. o. d. ymnigt vid Ljungdalsby.
Sileiie riipestris: På Ulfberget nära Wiken, vid
Långås ocli Tennäs.
—
acaulis: började visa sig vid SkarfFjellet,
var sedan allmän i fjellen.
Stellaria graminea: a.
—
longifolia : Vid Tennäs nedanför bergväggen.
~
cerastoides: Visade sig först vid Ränån ,
var sedermera synlig h. o. d. till SyU
—
—

fjellet.
nemoriim: Vid skuggrika bäckar från fjellen, t. ex. vid Linsälls Wålar, Klöfsjöfjellet &c.
medla: a.

'Alsine strida: märktes endast på Mettukläppen.
—
bijlora: Mettukläppen, derifrån till Sylfjellet.
Lychnis alpina: Ljusne-elfven vid Sveg. Förekom sedan på nästan alla fjell , till
och med Hovärken.
—

dioica ä): a.
p) vid Wiken.
Cerastium "vulgatum: a.
■— - alpinum: visade sig först vid Tennäs. Var
sedan allmän i fjellen och upphörde
vid Serffjellet.
?pergula arvensis: i åkrar h. o. d.
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Sperguia saginoides :
Uind mark.

vid Funnesdalen,

på sid-

Sedum

annuurn: på bergskammen vid Tennas och
på Henwola vid Serlfjellet.
Ic o s a n d ri a.

Prunus Padus: I sydöstra delen af Herjedalen.
Sorbus Aacuparia:
d:o
d:o.
Mespilus Cotoneaster: vid Wika-sjön, på berget
vid Tennas, på Skarlfjellet &c.
Spirsea Ulmaria: nog a.
Rosa spinosissima : i synnerhet vid Ljungdalsby och på öarne i Storsjön.
Rubus idceus: från Kålsätt till Ransjö.
—
saxatilis: flerestädes.
—

arcticus : förekommer
tem ligen ymnigt
vid Kålsätt och Sveg; men försvinner
sedan helt och hållet.

—
Chamcemorus: Alla kärr äro fyllda af denna.
Fragaria vesca: Några
få stånd träffas h. o. d.
omkring Kålsätt.
Potentilla Anserina: Vid Kålsätt.
«—
.—
—
Tor men

argentea: går ej längre än till Ransjö.
venia p. major: a.
norvegica: fanns vid Elfros.
ti Ila recta: a.

Comarum palustre: nog a.
Geum riv al e: a.
Dryas octopetala: började vid Skarffjellet, fanns
sedan på alla fjell till Sylfjellet och
Ljnngdalsljy.
P o 1 y a n d r i a.
N^^mphoea alba: 1 i sjöar och åar i sydliga de— lutea:
j len af Herjedalen.
Acta?a spicata: Vid foten af Linsälls Wålar.
nas, TenAconitum Lycoctonum: visade sig först vid
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näs, hlei sedan allmän i fjellen och
upphörde vid Ljungdaien. I östra och
södra delen af landet sökes den förgäfves.
Trollius europceus: vid Svegs prästgård.
Caltha palustris: nog a.
Ranunculus Flammula: flerestädes.
reptans: på stränder af sjÖar och åar h.
o. d.

~

*—
—
—
—

aconitifolius: Funnesdalsberget, SkariFjellet, derifrån åt Hitterdalen i Norrige ,
härifrån åt Sylfjellet och Stuedalen i
Norrige; visar sig ännu vid Ljungdaien
på berg och sist vid Storsjön på den
så kallade Kläppen*
glacialis: på Skarsfjellen, Helagsstötarne,
Skarfdörren och Sylfjellet.
unijlorus: blandad med föregående.
nivalis: på Ekordörrens soliga sida sparsamt.
pygmceus: på de höga fjellen: Sylfjellet ,
Skarfdörren, Helagsstötarne.
auricomus: flerestädes.
acris: a.

p. pumilus: på SkarfFjellet, Sylfjellet.
—
repens: a.
—
aquatilis: h. o. d.
Anemone vernalis: nog allmän i sj^döstra delen:
vid Sveg, Ransjö, Wiken och Wem«
dalen.
Thalictrum Jlavum: a.
—
simplex: vid Nils vallen i Sveg: Hisinger
—
alpiniim: a.
D i d y n a m i a.
Lamium purpureum: i åkrar h. o. d.
K.
A, Handl. i833.
^

,.4
Lamium amplexicaule: vid Ten näs.
Galeopsis Tetrahit: J n
i
/
. ,
> ilerestades.
/3. versicolor: J
Prunella vulgaris: fVån Kålsätt till Rånda-elfvea
vid Linsäll sparsamt.
Scutellaria galericulata: vid Gliseberg.
Bartsia alpina: a.
Euphrasia officinalis: a.
Melampjrum pratense: ^
flerestädes
—
sjlvestre: J
Rhinanthus

Crista s:alli:
^^7^^
^
[ j3. minor
Pedicularis palustris: flerestädes.
alldeles hvita hlommor
Sveg.

I i^. q. d.
j
Förekom med
vid Ljusnan i

— . ^ersicolor: syntes först på SkarfFjellet ,
var sedan allmän längs hela vestra sidan af Herjedalen till Sylfjellet, fölide
Herjedalens norra fjell-sträckning till
Storsjöns fjell.
—
lapponica: a. i fjell en.
~
Sceptrum Cöfro//72W77z; ingenstädes ymnig,
men vida utbredd.
Limosella aquatica:
Linnaea horealis: a.

vid JNilsvallen

i Sveg.

Te t ra dyn a mia.
Draba incana: på Hamra fjell och Axhögen sa ni I
vid Wallarne.
j3. stvicta IlArxTM. : Hamrafjell samt byn
Bräckan i Norrige på torftak.
— hirta: Hamrafjell, Axhögen.
Myagrum sativum: Wiken.
Thlaspi arvense:
1
... ,
T)
X • J Ilerestades.
— ^ JBurs
a pastons: J
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Cardamine pratensis: a.
—
amara: vid källor och åar h. o. d.
•—

bellidifolia : Sylfjellet,
Skarfdörreii.

Helagsslötariie ,

Arabis alpina: Mettukläppen, SkarfFjellet, Skarsfjelleii , Sylfjellet och Helagsstötarne
&c.
Turritis glabra: Ulfberget vid Wiken sparsamt.
Barbaraea vulgaris: vid sjöar h. o. d.
Nasturtium palustre: på stranden af en urtappad sjö vid Gliseberg.
Sisymbriura Sophia: ymnig i Funnesdalen.
Erysimum cheiranthoides: i åkrar h. o. d.
Brassica campestris: Wiken.
Sinapis arvensis: h. o. d.
Raphanus Baphanistrum:
vid Wiken sparsamt.
Monadelphia.
Geranium sjlvaticum: a,
Dia d elph ia.
Fumaria ojjicinalis: Kålsält och Ransjö.
Polygala vulgaris: vid Skarflfjellet och omkring-»
liggande nejd.
Anthyllis
Ruiner aria : Ulfberget vid Wiken
sparsamt.
Lathyrus pratensis: Kålsätt,
Vicia sjlvatica: Tennas.
—
Cracca: h. o. d.
Ervum hirsutum: h. o. d.
Phaca frigida: Mettukläppen och
sedan framåt
till Sylfjellet.
•—
lapponica : på Mettukläppen och AxhÖAstragalus gen.
alpinus: visade sig först vid Ljusneelfven i Sveg. Var sedan a. till Sylfjellet och Ljungdalsby.
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Astragalus oroboides:
Har samma gränser som
Ran, aconitifolius och Pedic, versicolor.
Trifolium pratense: h. o. d.
—
repens: a.
Lotus corniculata: från Kålsätt till Wiken.
Syngenesia.
Sonclius arvensis: Wiken.
—
oleraceus: h. o. d.

—
alpinus: a. i fjellen.
Leontodon Taraxacum: h. o. d.
p, tenue: vid Serfån norr om Hede: Hism-»
GER.
Grepis tectorum: a.
Hypochseris maculata: Kålsätt till Ulfberget.
Apargia autumnalis: a.
|3. asperlor*^' uniflora: a.
Hieracium alpinum: a.
|3. fuliginosum Lastad.: Ljungdalsby, Ljusnedalen närmare Skarsfjeilen.
Pilosella: flerstädes.
—
Auricula: flerestädes: En större form af
denna förekommer öfver allt i Herjedalen scapo umbellatOj, foliis valde pilosisj concoloribitSj, stolonibus scapiferis.
murorum: Ljungdalsby.
—
sylvaticum: Tennäs, Ljungdalsby.
—
prenanthoides: Ljungdalsby, vid SerlTjellet och Storsjön.
— paludosum: a.
~
umbellatum: h. o. d.
Serratula alpina: a.
Carduus crispus: Ljungdalsby.
—
palustris: h. o. d.
~
heter ophyll US : ymnigast vid Storsjön.
Tanacetum vulgäre: vid Wiken.
Artemisia Absintluum: odlad h. o. d.

Gnaphalium dioicum: a.
—
alpinum: Axhögen, Skarsfjelleii , Sylfjellet
&c.
—
sylvaticum: |3. fuscatum: a.
—
supinum: i fjell trakten a.
Eiigeroii acre: h. o. d.; syntes sist vid Hamrafjell.
alpinum: vid Långås vid Elf ven; träffades sedan i fjellen nog a.
—
unifloriim: Mettukläppen ocli Axhögen,
derifrån spridd ända till Sylfjellet.
Tussilago Farfara: förekom på många ställen t.
ex. vid Ränån och SkarfFjellet ymnigt.
frigida: visade sig först vid Tennas, blef
sedan allmän i fjellen.
Solidago yirgaurea: vid Ljungdalsby.
|3. lapponica: nog a.
Chrysanthemum Leucanthemum: vid Kålsätt.
Matricaria inodora: vid Kålsätt och Wiken sparsamt.
—

Achillaea milleföUum: h. o. d.
Lobelia Dortmanna: i en liten sjö (Hain) mellan byn Remmen och Siksjön i Svegs
pastorat.
Viola palustris: a.
'—
canina: a.
—
—

biflora: a. ifrån Sveg.
tricolor: h. o. d.
|3. arvensis: h. o. d.
Gynandria,
Orchis maculata: flerestädes.
—
latifolia: Funnesdalen, Wallarne &c.
Satyrium albidum: pä Torkelstöten vid Ljangdalen, mellan Sylfjellet och Ljungda-»
len sparsamt,
—
viride: h. o. d»
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Satvrium conopseum:
&c.

Fuunesdalen , Wallarne

—
hifolium: Linsäll, Ransjö &c.
Ophrys alpina: på Axhögen.
Corallorrhiza innata: flerestädes i synnerhet kring
nansjö.
Listera ovata: på Torkelstöten vid Ljungdaien
och på Fimnesdalsberget.
—
cordata: vid Linsälls Wålar.
Neottia repens: i skog vid Ljungdalen.
Mon o ecia.
Callitriche verna: nära

Mettukläppen i vatten-

pölar.
—
autumnalis:
h. o. d.
Sparganium natans: i gropar vid Ransjö.
Carex capitata: mellan Funnesdalen och Ljusnedal vid sjön.
—
dioica: a.
—
—
—

riipestris: på Mettukläppen.
leucoglochin: a.
ohordorrhiza: h. o. d.

-—
—
—

panicidata i3. teretiuscula: a.
la^opina: på FloUafjell, Rutefjeli &c.
stellulata: h. o. d.

—

loliacea: mellan Funnesdalen och Ljusnedal vid sjön.
tenuijlora: mellan Sveg och Öfverberg,
samt vid Funnesdals-sjön.
canescens: a.

—
—

j3. alpicola: vid Sohnf^ellet.
—

flava: f
till Ransjö.
'
.3. jmnor: t
— filiforniis: a.
—
c ap i II ans: a.
—
ustidata: a. iVån Linsälls Walar i fjellen.

Carex panicea: h. o. d.
p. sparsiJLora: a.
—
ornithopoda: Långås skans.
—
globularis: a.
—
ericetorum: Kålsätt.
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

—
—

piluUfera: Kålsätt till Sveg.
alpina: h. o. d.
atrata: visade sig först vid Tennäs på berget; blef sedan a. i fjellen.
Buxbaiimii: från Kålsätt till Funnesdalssjön a.
pallescens: a.
limosa: h. o. d.
r. irrigua: mellan byn Remmen ocli
Sik-sjön.
ampullacea: a.
aquatilis : Wiken vid sjÖn.
saxatilis: från Sohnfjellet a. i fjellen.
ccespitosa: a. En form, som syntes förena
denna med den föregående, fanns på
sidländta ställen vid Långås, vid Tennäs &c. Den kallas af L^stadius Carex
poljmorpha,
acuta: vid Sveg i Ljusne-elfven.
strida: d:o

— pulla: a.
Myriopliyllum spicatum: i åar h. o. d. äfven i
Storsjön.
Alnus incana: är allmän, utom vid de högsta
fjellen.
Betula alba: a.
—
nana: å.
Pinus sjlvestris: bildar stora skogar,
—
Abies:
d:o.
Dioecia.
Salix pent andra: nog a.
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Salix lanata : på fjellea
—
'—
—
—
'—

h. o. d.

ifrån Skarf-

fjellet.
herbacea: a. på fjellen och vid fjellbäckar.
reticulata: visade sig först vid Skarflfjellet,
framgick sedan åt Sylfjellet.
mjrsinites: Skarffjellet, Wallarne &c.
arbuscula: Elfros: Hisinger.

«—

glauca: från Linsälls Wålar
let h. o. d. i fjellen.
Umosa: a:

och Sohnf jel-

—
—
—
^—
—
—
—

myr till oides: vid Öfverberg i Sveg.
hastata: vid Skarffjellet.
phylicifolia: h. o. d.
nigricans: på Linsälls Wålar,
Caprcoa: h. o. d. sällsynt.
cinerea: h. o. d.
livida: h. o. d.

— • fusca: vid Wallarne»
Empetrum nigrum: a.
Populus tremula: från Kålsätt till Ransjö.
Rhodiola rosea: först observerad på Mettiikläppen; var sedan allmän i fjellen.
Juniperus communis: a,
Cry ptoga mia.
Poly podium vulgäre: h. o. d.
—
Phegopteris: h. o. d.
—
Drjopteris: h. o. d.
—
ilvense: på få ställen, t. ex. Linsälls knettar.
—
montanum: Helagsstötarne, Grönfjellet.
-— • fragile: a.
— filix femina: a.
- — filix mas: a.
—
spinulosum: h. o. d.
—
Lonchitis: Grönfjellet, Helagsstötarne.
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Asplenium viride: på Meltukläppeii, vid Wallarne och Ljungclalsby.
Blechnum Spicant: vid Gröafjellet.
Oiioclea crispa: Helagsstötarne, Sylfjellet, Storådörreii vid Storsjön.
Botry chili m Lunaria: h. o. d.
/3, pinnis divisis: vid Långås by med föregående.
Lycopodium alpinum : syntes först vid Svegs
kyrka; var sedan allmän i fjellen.
—
complanatum: b. o. d.
—
clavatum: li. o. d.
— - annotinum: h. o. d.
—
Selaginoides: a.
Equiseturn arvense: a.
De få Mossor och Lafvar, som inom Herjedalen blifvit observerade, må här uppräknas:

Hypnum parietinum,
—
proliferum,
—
abietinum,
—
'—

cuspidatum,
cordifoUum : i kärr från Kålsätt till Wiken.

—

plumosum: vid Wiken
källa.

—
—
'—
—

triquetrum,
squarrosum,
stellatum,
Crista castrensis,

—
—
—
Leskea
—

cupressiforme.
scorpioides.
aduncum.
complanata.
trichomanoides.

nära sjön vid en
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Leskea dendroidea»
Fontinalis antipyretica,
Brjum ccespiticium»
—
capillare»
—
Zierii: förekom på berg vid Ljungdalen,,
men ymnigare på andra sidan Storsjön
vid Qvarnbäcken.
—
nutans.
Mnium serpyllifolium.
•—
cuspidatum,
—
crudum.
—
bimum.
—
palustre,
— fontanum»
Meesia uliginosa.
—
squarrosa,
Funaria hygrometrica,
Bartramia pomiformis,
—
crispa,
—
Halleriana: på berg omkring Ransjö.
Orthotrichum crispum,
/3. curvifolium,
y, brevifolium.
Polytrichum piliferum.
—
juniperiniim.
—
alpinum.
—
urnigerum.
Dicranum scoparium.
—
polycarpum: flerestädes.
—
strumiferum,
—
vireiis: Kålsätt &c.
—
crispum.
Trichostomum canesceJis,
Didymodon capillaceum,
—
purpureum.
—
gluucesce7is.

i
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Didymodon piliferum: fle resta des.
|3. spathiilatum: Axhögeii, vid Wallarne &c.
Weissia crispula: Hedw.
På berg flerestädes t.
ex. Ulfberget.
Grimmia apocarpa,
Encalypta ciliata,
Splachnum luteum: mellan byn Remmen och
Siksjön samt vid Nilsvallen i Sveg.
—
urceolatum:
1
^^ ..
i allmanna.
y, jastigiatum:j
—
angustatum.
Sphagnum latifolium.
—
capillaceiim,
Andraea alpina,
Jungermannia platjphjlla.
—
complanata,
—
undulata: på Sylfjeliet i bäckar.
—
minuta,
—

guincjfiiedentata,
p. minima,
Marchantia polymorpha.
Lichen tartareus,
—
varius,
— . icmadophila: ymnig kring Kålsätt.
—
vernalis: Axhögen.
—
ventosus.
—
—

subfuscus.
cinereus,

—
—
—

scruposus,
diamartus,
brunneus.

—
—

|3. lepidorus: Funnesdalen.
ccesius.
stellaris.
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Lichen saxatilis,
—
ceJitrifugus,
—
encaustus,
—
—
—

stjgius,
fahlunensis,
olivaceus,

—
—

parietinus*
scrobiciilatus,

— - vulpinus : vid Malmagen

—
—

björk.
juniperinus.
nivalis,
cucullatus,
islandicus.
aculeatus.

—

divergens:

—
—

m, fl. st. på

1
^jj^ ^.
* '
ochroleiicus: J
—
—
lanatits /3. alpicola : omkring
Helagsstötarne &c. ymnigt.
—
J ubåt US.
Peltidea crocea: a.
—
saccata.

—
—
—
—

aphtosa,
canina.
horizontalis.
venosa,

—
—

resupinata.
arctica,

Baeomyces rangiferinus.
—
uncialis,
—
subulatus.
—
—

gracil is,
verticillatus.

—
—
—

pyxidatus,
cocciferus,
macilentus.

Sylfjfillet

Bseomyces deformis,
—
rufus,
Stereocaulon paschale.
Gyromium poljphyllum.
—
hjperboreum.
—
erosum.
— . proboscideum.
—
cjlindricum»
—
velleum,
Y. Järsutum.
Lecidea muscorum.
'—
decolorans.
—
atro-alba,
—
—
—

confluens.
silacea,
OederL

— •
—
—

atro - virens p. alpicola.
microphfUa,
decipiens: Tennas, Funnesdalen

fjellen.
Endocarpon miniatum.
Sphasrophoron cor alloides,
— fragile.
Bys sus chlorina.

och vid

Några

anteckningar

Svenska

arterna

af

öfver

de

slägtet

CallionymuSy
af
N. O, SCHAGERSTRÖ3L

Slägtet Callionjmiis, hvaraf vi i Sverige äga
tvenne redan från längre tider kända arter, torde likväl böra anses såsom hittills mindre utredt. Af dess första och troligen, åtminstone
hos oss, längst kända art (C, Lyra) lära för det
mesta hannar blifvit fångade och undersökte ,
likasom af den sednare (C. Dracunculus) endast
honor. Orsaken härtill är väl ej utredd , men
att så förhåller sig be vises t3^d ligen ej blott
derigenom, att ända hittills enda-st honor af den
sednare blifvit beskrifne och afritade, utan äfven deraf, att flere Författare ansett dem båda
såsom olika sexus af samma art.
År i83o hade jag likväl tillfälle, att af den
sednare artens hanne få ett specimen , här i
sundet fångadt, h vilket åtminstone sliter tvisten
om dessa båda arters identitet.
Slägtet skiljer sig lätt från alla öfria Svenska fiskar, genom sin alldeles egna habitus;
de sköna färgerna lära varit orsaken till dess
namn.

Hufvud-kar akter en på slägtet är en lång,
morot-forrnig, nedtryckt kropp, med hufvudet
bredare än kroppen, gälarne täckte, utom ett
litet rundt hål {spiraciilum) mellan nackbenet
och öfra kanten af gällocken ; förlocken försedda
med tre eller flera hvassa taggar; sex gälstrålar^ Ögonen tätt sammansittande ; de åtskilde buk-fenornas strålar mångdelte; små^ kard*
likt sittande tänder i käk-kanterna ; men plogbenet , gommen och tungan släta ; mellankäkbenets tandskifva mycket protraktibel ; enkel
mage utan blind-tarmar ; ingen sim-blåsa, men
distinkt urin-blåsa. — Hannarne äro tätt bakom anus försedde med ett koniskt penetreradt appendix, hvilket alldeles saknas hos honorna.
De Svenska arterna äro, som ofvan sagdt,
tvenne, h vilka båda vid härvarande kuster äro
så sällsynte, att vi om deras lynne och lefnadssätt ej äga någon kännedom.
I. C Lyra.
Artm. Ryggfenorna vid basen sammansittande^
den första strålen räcker hos hannen^ då
den tillbakalägges, bakom stjert-roten ; distansen från nosen till ögats främre kant
längre än från samma kant till gäl-öppningen; hufvudetj ofvanifrån sedt^ långrundt,
Callionjmus Lyra pinnee dorsalis prioris
radiis longitudine corporis Linn. S. N. 12. T.
I. p. 433- — Faun. Sv. 3o4. — Retz. Faun. Sv.
—
Bloch 2. T. 161. — Penn. Br.Zool.XXVn.
— MiiLL. Zool. Dan. Tab. XXVU.
Cuv. Regne
Anim. Ed. 2. T. 2. p. 247. — Nilsson Prodr.
Ichtyol. Scand. p. 92.
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Dimensioner, Kroppens störstn bredd (den
perpendikulära diametern) dess tjocklek (den
horisontela diam.) hufvudets längd, från nosen till nackbenets spets ej fullt |, dess största
bredd i , ögats horisontela diameter A , första
rygg-fenans distans från nos-spetsen ej fullt ~ ,
dess första stråle omkring | ^ brÖst-fenornas distans från hakan deras största längd 1, bukfenornas dist. från hakan ~, deras längd | ,
deras bredd vid roten ~ af kroppens längd,
stjertfenan inberäknad; analfenans distans från
hakan hälften af kroppens längd utom stjertfenan, hvilken ensamt utgÖr ? af den Öfriga
kroppens längd.
Beskrifning.
Hanne,
Kroppens form långsträckt, morot-formig, nedtryckt.
Hufvudet nedtryckt, platt, med föga böjd
profil, ofvanifrån sedt långt, äggrundt, vid basen litet bredare än kroppen, — ögonen sitta
högt upp på hufvudet tätt tillsamman, närmare
nacken än nosen, till formen ovala, litet kuUriga, med gulbrun ytter-ring och svartblå, glänsande pupill ; näsborrarne runda , enkla , mycket
små, sitta näst framför ögonen; distansen mellan ögats främre kant och nosen längre än mellan samma kant och spiraculura, men något Iitet kortare än emellan denna ögonkant och bakre gäl-locks-kanten; käkarne utom mellankäksbenen lika långa; men med detta, som är stort
och betydligt protraktibelt, är öfver-käken längre; under-käken tunn, platt; tänderna små
spetsiga, sitta kard-likt i båda käk-kanterna,
munnen föröfrigt tandlös; tungan hvit , slät, i
ändan tvär, med något afrundade hörn och tunna kanter samt fri spets; gällocken öfverklädde

|'

j
'
^

i
.
i

af huden; förlocket bakåt utdraget och dess ut~
dragne spets garnerad med 3 till 5 i en half
stjerna sittande platta, starka taggar ; gäl-öppningarne (spiracula) små och runda.
SidoUnien börjar på båda sidor vid nackbens-vinklarne, går snedt nedåt till ungefär
midt på kroppen, infaller i dess axis, hvari den
sedan nedgår rakt till stjerten, — • den är mycket fin, består af små, upphöjda punkter, och är
i fiskens lefvande tillstånd föga synlig.
Bröstfenorna äro snedt fyrsidige med afrundade hörn, bestå af 17 enkelt 2-delte ej utstående strålar.
Bukfenorna äro mj^cket bredare än brÖstfenorna, vinglika och bestå af 5 mycket breda,
mångdelte och mycket utstående strålar, samt
tunn hinna.

Ryggfenorna äro 2:ne vid basen tätt sammansittande, båda infällde uti en fördjupning i
ryggen, den första bestod af 4 utstående strålar, af hvilka den främste är af omkring | af
kroppens längd, och räcker, då den lägges tillbaka, något förbi stjert-roten , den andra är litet mindre, samt de tvenne sista helt korta^ så
att fenan blir fullkomligt triangulär. Den andrUj,
som är rhomboidisk, består af 10 mycket utstående, enkla strålar, af hvilka de 2:ne sista äro
längst; fenans minsta höjd är större än kroppens största bredd.
Analfenan^ som begynner midt under andra rygg-fenans Srdje stråle, är äfvenledes snedt
fyrkantig, framtill mycket låg, består af 9 starkt
utstående, enkla strålar, af hvilka de 2:ne sista^
hvilka vid basen sitta tätt tillsamman, men i
Sndan åtskilde, äro omkring dubbelt så långa
som de första.
K, v. A, Handl, 7833.
9
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Stjertfenan, som vid ungefär | af sin längd
är bredast, blir emot ändan spetsig, består af
10 enkelt s-delte^ något utstående strålar, och
tunn, i kanten lacererad hinna.
Anus sitter framom kroppens midt, tätt
bakom försedd med ett litet hvitt koniskt appendix.
Färden, På ryggen mörkt brungul, med
större azur-blå fläckar; på sidorna ljusare, med
2:ne oregelbundet afbrutne, tern ligen breda, blå,
longitudinella ränder; buken smutsigt gulhvit;
nosen mörkblå, samt kinderna och gällockens
hud beströdde med oregelbundne blå fläckar;
hufvudet und^r, sotigt violett. Rygg-fenorna
ljust brungula^ den första med både långs- och
tvärgående, den andra med endast tvärgående
blå, breda streck, af hvilka likväl det understa
svänger sig snedt uppåt, mellan de 2:ne sista
strålarne. Bröst fenorna ljusgrå samt buk- och
anal-fenorna mörkare grå , utan fläckar med
mörka strålar. Stjert-fenan gulgrå, vid basen
blå.
Huden slät, fjällÖs.
Enterologi. Då kaviteten öppnas synes
öfvcrst hjertat, som är litet och snedt hjertformigt, med stor bulbus aorta^ och stort hjert-öra,
under detta synes främre delen af lefvern; till
höger och längst nedåt den mörka and-tarmen,
samt midtuti och till venster 3 slyngor af melhmtarmen; bukhinnan är hvit, mycket glänsande samt stark och seg.
Lefvern, hvars bet3'^dligaste dol ligger på
frännc sidan, är ljusgul, liten, och temligen tjock,
fraiutill och ofvanpå kullrig , baktill platt, och
niider konkav, liar midt på främre kanten en
inskärning lor gallblåsan , hvilken inskärning
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emotsvaras af en fördjupning på främre kantens
baksida, samt bredvid denna inskärning åt venster, en liten spetsig iob. Lefverns venstra sida
utdrages uti en äfvenledes spetsig, men litet
mindre lob, och emellan dessa framskjuter en
något bredare, afrundad flik. Lefrens främre kant
är tunn, dess bakre, tjock ; dess kavitet passar
efter den öfversta tarra-slyngan, hviiken den betäcker. Lefrens käril äro små och knappast synbara, dess parenchyme fast och tät. Den fästes
på öfra sidan vid pericardium och på den undre vid tarmen, med starka ligamenter. Gallblåsan är liten och långrund; gallgången (ductus cholidochus) ingår i tarmens högra sida
näst ofvanom öfversta flexuren.
Nedanföre matröret^ som är vidt och trattlikt, är en insnörpning, som formerar öfvergången till tarmen (cardia). Straxt under denna insnörpning utvidgar sig larmen, går rakt nedåt
och formerar der en art ventrikel utan blindsäck, sammandrager sig åter och kröker sig åt
höger, formerar der en flexur, hvarefter den går
tvärsföre åt venster, der den bildar den andra,
drager sig derefter litet nedsvängd åter åt höger, der den bildar den tredje, derefter parallelt
med den sistnämda krökningen åter åt venster_,
der den bildar den fjerde, samt slutligen, sedan
den ånyo bakom de förra tarmslyngorna uppgått längst åt högra sidan , bildar den femte
flexuren, hvarefter den sedan^ dragen snedt nedåt och något åt venster, nedgår i cloaquen. Vid
den sistnärade venstra flexuren antager den en
mörkgrå färg.
Oesophagi textur är tjock och stark. Dess
inre hinna bildar lå(;a och sammanhängande
longitudinella fållor med en flockig yta , hviika
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alla på en gang sluta sig uti en svullstig rand
vid mellan-tarmens början (första flexuren), utan
att likväl formera någon valvel. Egentlig ventrikél och appendices pjloricEe fattas; raellantarmen
börjar med en fast textur, likväl tunnare än
oesophagi, och blir under sin nedgång allt tunnare; ibörjan och till ungefär midt på tarmen
(tredje flexuren) är dess inre hinna enkelt nätlikt fållad , och emellan dessa fållor temligt
grofflockig, både fållor och flockor minskas till
storleken småningom, tills tarmen vid sista flexuren blir nästan slät; här börjar ändtarmen, som
genom en lägre bildning, mycket tunn textur ,
slät innan-hinna och mörkgrå färg, tydligen skiljer sig från den Öfriga kanalen.
Sädes-blåsorna (mjölken) äro små, långrunda, i båda ändarne trubbiga, med tydliga, temligen vida utförnings-gångar på bakre sidan.
Dessa utförnings-gångar äro nedanföre blåsorna
fiia, nära af blåsans längd, och förena sig båda
tätt ofvanföre cloaquen uti en enda större, som
deri öppnar sig. Mjölk-substansen bestar i ytterst
<fina, oregelbundet formerade kulor. Hinnan är
tunn.
JVj u r a r?i e l\ 10 ovanligt tjocka, lancett-formiga, i öfra ändan breda och afrundade, i den
nedre spetsiga, med tydligt separerade smala
uretheres, som, sedan de förenat sig i en stam,
öppna sig i den temligt slora urin-blåsan. —
Urin-blåsan ligger åt venstra sitlan tvärsföre,
är mycket tunidiinnig men stark , och har en
nästan pärouformig figur,
Btxkhs figur har distansen mellan ögats
främre kant och nosen kortare än mellan samma Ögonkant och spiraculum, äfvcn äro j)å densamma rygg-fenorna åtskilde.
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De enda exemplar af denna fisk, som här
i sundet blifvit fångade, hafva förefallit i Julii
— September månader.
2. C, Dracunculus,
Artm. Rygg-fenorna n)id basen åtskilda , den
första strålen räcker hos hannen, då den
, tillbakaläggeSj ej till stjert-roten; distan... . sen från nosen till ögats främre kant ^
kortare än från samma kant till gäl-öppningen ^hufvudet ofvanifrån sedt trekantigt, (Tab. I. Fig. i — 4*)
Callionjmus Dracunculus dorsalis prioris
pinnse radiis corpore brevioribus , Linn. S. N.
1 2, T. I . p. 344- — Callion. Draculus Retz. Faun.
Sv. — . Callion, Dracunculus, Bloch 2. T.
163. — Penn. Br. Zool. — Muller Zool. Dan.
T. XX. — Cuv. Regne animal Ed. 2, T. 2. pag,
247. ~ Nilssons, prodrom. Iclitjol. Scand. p. 92.
Hannen, — Dimensioner. Kroppens största bredd (perpendikulära diametern) A; dess
tjocklek ~, hufvudets längd från nosen till
nackbens-spetsen i; dess största bredd 1% ögats
horisontela diameter i:sta rygg-fenans dist.
från nos-spetsen litet öfver |; dess första stråle knappast hälften; bröst-fenornas distans från
hakan litet öfver |; deras största längd omkring
|; bukfenans dist. från hakan |; deras största
längd i ; deras bredd vid roten A ; anal-fenans
dist. från hakan |; stjertfenan nära i af hela
kroppens längd, fenan inberäknad.
Beskrifn. Kroppens form långsträckt, nedtryckt,
morot-formig.
Hufvudet nedtryckt, Öfver nacken platt, bak»
till bredare än kroppen, ofvanifrån sedt nästan
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trekantigt, profilen nedsvängd. Ögonen sitta
högt upp på hufvudet, tätt tillsammans^ midt
emellan nacken och nosen; de äro stora, aflånga, något kullriga, med gulaktig iris och svartblå, mycket glänsande pupill; näsborrarne mycket små, enkla, runda, helt nära ögonen; distansen mellan ögats främre kant och nosen kortare än mellan samma kant och spiraculum, samt
jemt hälften af distansen mellan samma kant
och bakre gällocks-kanten. Öfver-käken utom
intermaxillar-benet helt litet kortare än underkäken, men med detta, som är långt och mycket protractibelt , något längre; under-käken
tunn och platt; tänderna små , spetsiga, sitta
kardlikt i båda käk-kanterna, för öfrigt munnen
tandlös; tungan hvit, slät, i ändan rund, temligen tjock och med fri spets; gäl-locken helt
och hållet beklädda af huden, förlockets taggar
3, starka, platta, sittande i | stjerna, hvaraf en
uppåt och de tvenne vettande bakåt. Gälöpp^
ningarne små och runda,
Sidolinien börjar på båda sidor vid näckbens-vinklarne, går snedt nedåt till midt öfver
anal-fenans början (ungefär på \ af kroppens
längd) der den infaller i kroppens axis, hvilken den sedan följer ända till stjerten , den är
intryckt och mycket fin, samt synes ej under
fiskens lefvande tillstånd.
Bröstfenorna äro snedt fvrsidige, med afrundade hörn^ i8 enkelt a-delte ej utstående
strålar, och tunn hinna.
Bukfenorna äro nästan lika breda och
långa med bröst-fenorna, till formen rhomboidiske, mod 5 utslående, mångdclle strålar samt
liuin hinna.

J
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R/ggfenorne , äro tvenne vid basen åtskilde,
infällde uti en fördjupning i ryggen, den första
består af fjra, utom den främsta, föga utstående
strålar, af hvilka den första ej är fullt hälften
af kroppens längd, och räcker, då den tillbakalägges ej till stjert-roten; den andra hälften af
dennas längd,, den tredje ännu kortare och den
fjerde helt kort ; den andra fenan, som är rhomboidisk, är framtill högst och baktill småningom
lägre, består af lo utstående, långa strålar, af
hvilka den första är nära |, den sista i af hela
kroppens längd.
Analfenan, som börjar raidt under andra
rygg-fenans tredje stråle, är baktill längst , utgöres af lo utstående strålar, af hvilka den första är den sista \ af hela kroppens längd ,
de tvenne sista strålarne sitta vid basen tätt
tillsamman, men äro i ändan åtskilde.
Stjertfenan är något litet afrundad, består
af 10 2-delte strålar och i kanten något sargad
hinna.
Rygg- och Anal-fenornas strålar äro i spetsen så mjuka, att de vid fiskens död saramanrulla sig.
Anus sitter på första tredjedelen af fiskens
längd, och är baktill försedd med ett Mtet appendix, alldeles likt det hos föregående art.
Färgen, Hela kroppen högt kyliergul , litet stötande , i brunt \ synnerhet emot ryggen ,
något ljusare under buken; nosen soligt violett,
och stjertroten blå; kroppen beströdd med tätare och större, hufvudel med glesare och mindre, skönt högblå fläckar, emellan hvilka ännu.
mindre svartbruna äro strödda ; Rj-ggfenorna,
med gråbruua strålar, något mattare gul hinna,
h vilken pä den första är beströdd med större
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blå fläckar, på den andra med svarta, skönt
blåkantade oceller; bröstfenorna med grå hinna och i tvärgående rader sittande blå punkter;
bukfenorna med gulgrå hinna och långsgående
blå och svartbruna punkter; analfenan enfärgad, ljusgrå, samt stjertfenan gulgrå med blå
fläckar.
Huden slät, fjällös.
Detta exemplar är funnit i Juli månad år
i83o, tiden medgaf ej någon nogare enterologisk
undersökning.
Honan, hvilken oftare träffas, skiljer sig
från hannen genom följande.
Kroppen i allmänhet mera bred och nedtryckt, hufvudet litet längre, alla fenorna , men
i synnerhet ryggfenorna, betydligt kortare.
Skillnaden i dimensionerna äro följande :
Kroppens största tjocklek litet öfver |, hufvudet från nosen till nackbens-spetsen omkring \i
första rjggfenans distans från nosspetsen ej
fullt |, dcGs första stråle varierande mellan
och -j-; andra fenans första stråle \, den sista
A; bukfenorna vid roten ^j-, stjertfenan q] ^uWt
af hela kroppens längd. Analfenans distans
från hakspetsen hälften af kroppens längd utom
stjertfenan.
Färgen är mera dunkelt gulbrun med mörkare bruna strödda fläckar. Tvärs öfver ryggfenan gå tvenne mörka linier, hvaremellan en blå
chattering, i öfra kanten små mörka punkter ;
bröstfenornas hinna gråaktig, genomskinlig, dess
strålar mörkfläckiga likasom stjertfenan.
Blocks figur på denna fisk, som är temligen
god, föreställer endast honan; PennanTs är alldeles
otydlig; Muij.ers i Zool. />^z^/., som äfven är nå~
gorlunda god, föreställer endast honan.

Tab. I frarastäiler: Callionymus Dracunculus.
Fig. i.
Hannen i naturlig storlek. — Fig. 2. genomsnittet. — Fig. 3. Hufvudet sedt uppifrån. —
Fig. 4" Honan i naturlig storlek.
Tab. 3. Call. Lyra. Fig. i. Fisken öppnad, så att kavitetens kontenta synas. — Fig. 2. Hjertat. —
Fig. 3. Lefren från framsidan. — Fig. 4 samma från baksidan. — Fig. 5. Tarmkanalen
framifrån sedd. a. ingången för gallgången. —
Fig. 6 Tarmkanalen bakifrån. — Fig. 7. S'dJ
desblåsorna och. Njurarne sedde från framsidan ; a. Sädesblåsorna; h. afförings-gångarne,
som vidyi förena sig; c. njurarne; uretheres;
e. urinblåsan; g. det tätt bakom anus befintlige appendix. — Fig. 8. samma parlie från
baksidan. — Fig. 9. Tvärsnittet af en sädesblåsa. h. afförnings-gången.
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Det är genom Herr Öfver-Jägmästaren J. SjöCRONAS godhet, jag kommit i tillfälle att lemna
detta lilla bidrag till Skandinaviens ichtyologi.
Han gaf mig det nu beskrifna specimen d. 21
Mars innevarande år, det hade blifvit fångadt i
sundet nära Helsingborg några dagar förut , i
torsk-garn. Af Herr Prof. Nilssons nyligen utgifne Prodromus Ichtjrologice Scandinavice synes, att denna fisk äfven 2:ne gånger blifvit tagen iChristiania-fjorden.
Det här beskrifna exemplar var en hanne
om 3 Sv. victualie-skålpunds vigt , kroppens
lä/igdj stjertfenan inberäknad var i8| Sv. verktum, största bredden mellan bukfenans främre
kant och rakt upp till ryggen 5i. För öfrigt voro dimensionerna relativt till kroppens längd,
stjertfenan inberäknad, följande: Imfvudet nära
i (4|); ögonens distans fräfi munviken omkring
2*5 (I)' ögats diameter litet öfver |
ryggfenans distans från nosspetsen omkring \ (nära
6 tum); Jiela rjggfejians bredd något mindre

än hälften (8 tum), hvaraf den första delen är
skarpstrålig och längst; rjggfenans längsta stråle omkring jg (i| t.); bröst fenans längd från
öfversta inserfcionen nära i (3| t.); buk fenornas
distans från underkäkens framkant ? (5| t.);
analfenans distans från samma käk-kant ^ (lol
tum); dess främsta höjd (omkring i tum);
fenans bredd omkring |; stjertfenans största
längd ej fullt | (31 tum), samt stjertens bredd
vid fenroten omkring A
t.).
Kroppens form elliptisk, sammantryckt, med
ryggen något tjockare än undra sidan, dess öfra båge föga mera svängd än den undre, emot
stjerten utdragen.
Hufvudet temiigen stort, dess bredd vid
basen nära i af kroppens längd, dess form snedt
ägglikt, sammantryckt, underkanten rak, uppåt
docerande, den öfre krökt i omkring | cirkelbåge, tvärs öfver kullrigt, gällocken och kinderne fjällbeläckte, förlocket och de öfrige delarna
af hufvudet bara; ögonen^ som sitta högt upp
och temiigen långt fram, äro cirkelrunda, föga
konvexa, med svartblå, stor pupill, högt orangegul iris och en smal , mörkt bronserad ytterring; or bit al-ring en framgår i en bred , stark
kant framemot munviken ; näsborrarne sitta
nära ögonen och äro dubbla; den bakre elliptisk, temligt stor, snedt tvärgående; den främre liten och nästan cirkelrund. Vid sluten
mun äro käkarne hillkomligt lika långa , vid
öppen är den undre något litet längre; munnen
är liten (omkring -^^ af kroppens längd) , något
uppstående; öfverläppen dubbel, genom det
mycket portraktibla intermaxillar-benet , hvars
sidodelar äro bakåt något hveådxe'^ tänderna hestå af; \:o framtänder j h vilka sitta kardlikt omr
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kring båda käk-kanterna ända till nära uppemot
munvikarne. De äro blandade, finare, mycket
spetsige, samt gröfre, trubbigare och till utseendet slitne; dessa sednare sitta mest utåt. 2:0
kindtänder, som sitta tätt vid munviken, uti
öfra käken i en flerradig oval, i den nedra i
en oregelbunden treradig linia, alla låga och
kullriga (lika stenarne på en gata). Gommen j
svalget och plogbenet otandade ; tungan slät
(otandad) lancettlik, helbräddad , något tjock,
trubbig och brosk-aktig, i spetsen hel och fri;
gällocken temligen tjocka, alla i kanten bela och
hinnkantade; öfverlocket långt, smalt och halfmånlikt , äfven smalare och spetsigare , nedåt
bredare; mellanlocket upptill snedt afskuret ,
nedtill spetsigt, sträckande sig från nacken till
nedanom förlockets vinkel; underlocket lie-formigt, (falciforme) jemnbredt, i öfra ändan tvert,
i nedra snedt afskuret ; ybr/oc/^e^ i öfra ändan
smalt, vid svängningen bredast samt åter framåt något afsmalnande, bak-kanten garnerad med
krusninear, hvilka likväl blott sträcka sisf till
huden; gälstrålarne 5, mycket tunna och breda.
Sidolinien som bildas af små upphöjda, aflånga punkter , börjar i linia med ögats öfra
kant och löper i parallel svängning med ryggen
till dess den slutar sig i midten af stjertroten.
Fenorna äro alla bara (utan fjäll) och med
mycket tunn och bräcklig hinna.
Bröstfenorna äro långa, krökta och spetsi^
ga, vid roten bredast, bestå af 16 strålar, af
hvilka den första är kort och skarp (tagg-stråle)
den andra längre, men mjuk och enkel, den tredje längst och 2 gånger dubbelt 2-delt, de öfriga successivt kortare och dubbelt 2-delte till
den fjortonde, hvilkeii jomtc den femtonde och
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sextonde äro enkla. Alla strålarne äro ojerana
(scabri) och något utstående.
Bukfenorna äro något öfver | af kroppens
längd, i ändan snedt afskurne, med i tagg och
5 mjuka, utstående, mångdelta och ojemna strålar; fenorna äro vid roten försedda med ett
långt, starkt, lancett-likt fjäll.
Ryggfenorna tvenne, hvilka likväl äro fullkomligt sammanväxte; den första består af 12
strålar, af hvilka den första är kortast, den andra och tredje längst, h varefter de öfriga allt
småningom minska sig till den nionde, som är
näst den första kortast; de öfriga 3 äro åter något längre, alla dessa strålar äro hårda och spetsi''
ga, samt betydligt utstående. Den andra är låg^
bakåt sluttande, samt utgöres af i3 mjuka, dubbelt 2-delte, utstående, ojemna (scabri) strålar.
Analfenan, som begynner näst under andra
ryggfenans början, och är af samma bredd med
den, är framtill högst, består af 3 starka taggar, af hvilka den första är kortast, den tredje
längst, samt i3 dubbelt 2-delte, utstående, mjuka och ojemna strålar.
Stjerten 2-delt, med djup inskärning och
spetsiga lober.
Anus långt bakom kroppens niidt.
Färgen på ryggen mörkt, något litet i brunt
stötande karmosinröd, gällocken och kinderna
af samma färg, sidorna så väl på hufvudet som
kroppen, samt öfver allt under, rent silfverfärgad; rjggfenorna röda, den bakre med ljusare
kant; bröst- och stj ert fenorna rödbruna med
hvi taktig kant; tätt bakom hufvudet midt öfver
medel-linien en större rund, svartaktig fläck ,
ungefär af ögats storlek.
Huden fjällig.
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Fjällen temligen stora , Ifiga och breda ,
mycket tunna, vid basen tvära, med några få
tänder på midten , ändan oregeimässigt afrundad, helbräddad; texturen ytterst fin; ifrån
centrum till basen nedgå några excentriska, grofva strålar.

Hjertat är fyrsidigt, biedt och nedtryckt,
med bred och låg bulbus aortae och stort snedt
fyrkantigt hjertöra.
Lefvern, som på detta exemplar ej var så i
fullkomligt frisk att den med bestämd noggran- f
het kunde beskrifvas, var relativt liten , mera
bred än lång, i öfra kanten tjock och rund, med
högra sidan helbräddad och tjock, den venstra
delen tunnare och mera nedåt dragen.
Tarmkanalen^ som tätt nedanom svalget något afsmalnar, nedgår rakt i omkring 2 turas
längd till cardia, der den, efter att ännu mera
sammandraga sig, fortsättes såsom ventrikel i
en rak och trubbig blindsäck; pjloridelen är
betydligt utvidgad , kort , uppblåst och hård.
Vid pjiorus afgår 4 i krans sittande, enkla, grofva, maskformiga och trubbiga blindtarmar^ af
omkring 2 turas längd; emellan dessa böjer sig
tarmen åt höger nedåt, och fortsätter i nära rak
riktning sin gång omkring 4 tum, hvarefter den
i ett skarpt knä åter böjer sig uppåt åt höger ,
utvidgar sig i ett vidt kylse och blir der af lösare och tunnare textur, men sammandrager sig
åter då den hinner till ungefär hälften af första tarmens längd, blir nu åter mycket smalare
och fastare, går uppåt till ungefär midlen af
magens blindsäck, kröker sig der rakt ned åt
venster^ under det den der åter formerar en
stark utvidgning af samma
tunna textur som
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den ofvaniiämda, nedgår på detta sätt utvidgad till
litet nedom den första nedra flexuren, formerar der, under det den afsmalnar och återfår en
fastare väfnad, en ny flexur, samt löper uppåt
parallelt och helt nära vid den nedgående delen, till dess den under den andra öfre flexuren åter svänger sig åt höger och nedåt , samt
under nedgåendet å nyo formerar den tredje utvidgningen med samma tunna textur som förra,
hvarefter den helt nära vid den sednare flexura inferior, sammandrager sig, blir fastare och
nedgår i anus.
Tarmkanalen äger således utom öfversta
böjningen vid pylorus, tvenne öfre och tvenne
nedre flexurer, samt tre större utvidgningar. — »
Oesophagi inre yta består näst nedom svalget
af långsgående, vågige, tätt sittande, oredigt sammanlöpande, någorlunda grofva, men ej mycket
höga, i kanten groft fransade fållar; inre hinnaa
grofflockig. Nedvid öfvergången till ventrikeln
(cardia) blifva fållorna glesare, relativt tunnare,
och mycket högre; somliga af dessa äro enkla,
några dela sig i tvenne grenar utan att åter
sammanlöpa, alla äro i kanten hela, inre hinnan
så finflockig, att den för svagare loupe synes
helt och hållet slät. I pylori delen äro fållorna åter tjockare, tätare, nätformigt sammanlöpande, ikanten groft tandade, samt inre hinnan
grofflockig; pylorus har en stark och tjock, men
låg och helbräddad^ grofilockig valvel.
Blindtarmarnes inre yta består af ett dubbeltmycket fint och lågt nät, med oregel*) maskor
Ett dubbelt
nåt kaUar
det finnas.
som bildas af större
innanföre
hvilka jag
finare
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bundet formerade iiiaskor, hvilka äro nästan lika breda som långa, inre liinnau flockip; ; den
nedgående tarmens inre yta liknar fullkomligt
blindtarmarnes, men dess nät, så väl som fållorna blifva finare, ju längre de komma ner emot
den föi^sta flexuren, så att nätformen småningom försvinner och öfvergår gröfre flockor ,
hvilka fortsättas på andra sidan om vecket i den uppstigande delen, bli allt mera grof-'
va, tills de i den utvidgade delen af tarmen
åter öfvergå till ett dubbelt nät, hvarefter nätformen bibehåller sisr
o till hela kanalens slut.
Mellan utvidgningarne och de smalare delarne
finnas inga bestämda valvler , men genom de
hastigare dilatationerna och den förändrade texturen, bildas likväl en tvär kant vid hvarje öfvergång. Nedanföre sista flexuren vid den sista
utvidgningen . synes tydligen öfvergången till
ändtarmen genom en temligen stark helbräddad
och tjock valvel.
Hela den smalare delen af tarmkanalen,
har en fast byggnad och tjock väfnad, likväl så
att den ju längre ned emot ändan blir desto
tunnare , men alla de utvidgade delarne äro
mycket tunna, och deras inre hinna också mera slät.
Hela tarmkanalen är omgifven af ett fast
och mycket tjockt tarm-käx, samt utgör , då
den utsträckes, nära ingång hela kroppens längd.
Sädeshjåsonia (mjölkarne) äio långa, cylindriska, nedåt afsmalnande, i öfra ändan trubbiga, med tjocka utförsgångar och ytterst fin parenchyme.
Siniblåsaii nästan jemnbred, utom i båda
ändarna der hon spetsar sig.

Njurarne
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Njurarne temligeii tjocka, mörkbruna, i nedra ändan jemt afrundade.

Tab. 2. föreställer; Fig. i. Fisken i omkring J storlek
och naturlig färg; Fig. 2. Nederkdken sedd en
face, och visande tänderna; Fig. 3. Kroppens genomsnitt ;Fig. 4* Fjällen , a. ett i naturlig
storlek; b. ett förstoradt.
Tab. 4* Viscera i naturlig storlek; Fig. i. Hjertat; Fig.
2. hela tarmkanalen; Fig. 3. Oesophagus med
magen och pylorus; — Fig. 4* Sädesblåsorna.
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Herr Prosten Ekströ.-vi har i en föregående afhandling visat att kant- och hafsiiålsAnwmiwue
äro försedde med egna organer , som emottaga
och utrufva rommen, sedan den ]eranat honornas egentHga äggstockar. Dessa organer hafva,
allt ifrån Aristotelis tider, varit kände, men de
skickligaste anatomer togo de romhärande hannarne för honor. Man kan ej förklara detta
annorlunda, än derigenom, att man försummat
den inre undersökningen. Sedan saken nu en
gång är känd, så kan en hvar lätt öfvertyga sig
om riktigheten af Ekströms upptäckt, och derjemte finna köns-skiUnaden så tydhg, att föregående anatomers blindhet väcker förundran.
Ehuruväl den framställning öfver detta ämne
som finnes införd i Kongl. Yet.-Acad. Handh'ngar för år i83i, pag. s^i o. f., tillräckligen ådagalägger förhållandet, så har dock Hrr Ekströ.m
anmodat mig att deröfver lemna en anatomisk
beskrifning med plancher. Denna skulle väl
egentligen framställa köns-förhållanderna , men

då dessa dels ieranat föga ämne för egen uppsats, och dels gifvit anledning till undersökning
af åtskilliga andra delar, så har jag ej trott vara ur vägen , att äfven bifoga en kort framställning om dem.
När man utan förut fattade begrepp om
köns-förhåilanderna hos Sfugnathus Acus vill bestämma hvilka individer, som äro hannar eller
honor, så behöfver man blott uppskära baken.
Man får då se på alla vuxna individer 2:ne smala, långdragna, på midten tjockare, vid ändarne
smalare säckar, en på hvardera sidan om ryggraden, öfver tarmens bakre hälft, af haifva bakhålans längd, den högra merendels något längre
än den venstra. Dessa organer äro hos somliga individer hvita till färgen, mj^cket smala (|
linea), innehållande en, efter utseendet, homogen
massa; dessa organer äro testiklar och individerna således hannar (Tab. 5, fig. i d.y Hos andra finner man de motsvarande organerna gulaktiga,knottriga , något fläckiga; öppnar man
dem, så finnas de innehålla dels runda, dels
kantiga, dels mörkare gula, dels ljusare korn ,
mindre än senaps-frön, som hänga vid insidan
fästade medelst fina trådar; dessa äro rorrij säckarne äggstockar och. individet hona (Tab. 5, fig. 2 d.).
1 den yttre bildningen förete de olika könen understundom betydHga olikheter. Som allmänt gällande kan man antaga att panzaren, eller fjällen, under stjerten allt ifrån ändtarmens
öppning hos honorna äro beklädda med en lika
tunn epidermis, som den öfriga delen af kroppen.
Den är så tunn, att panzair-styckenas färger ,
former och ledningar synas tvertigenom densamma, så att man nästan skulle tro att de sjelfva
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utgjorde den ytlersta bekiädnadeii. Merendels
bilda panzarne under stjerteu hos honorna en
platt yta; hos ett och annat individ har jag
funnit den något konkav.
Hos hannarne är förhållandet annorlunda.
Stjertens undre panzar äro här fördöljde , eller
beklädde af en tjockare, merendels hvit slemhinna , som midtåt har en mörkare fåra ^
hälft tillsluten af nämda slemhinnas hvita
del, hvilken vid randen af fåran bildar något
öfverliggande kanter. Hos dessa individer har
jag för öfrigt funnit stjertens undre sida blott
högst obetydligt konkav , icke utbredd , utan
jemt afsmalnande mot stjertändan , men kanterna något framstående. Detta är förhållandet med alla yngre individer före den tid de
äro aflingsföra, samt hos en stor del andra, som
förmodligen då det året icke deltaga, eller deltagit ilek. Det vore ock en möjlighet att kantnälarne liksom åtskilliga andra fiskar, leka på olika tider af året, somliga tidigt, andra sent. Hos
andra hannar finner man stjertens undre yta
straxt bakom aJius hastigt tilltaga i bredd. Den
omtalta slemhinne-beklädnaden (Tab. 5, fig. i.) är
här tjockare, fåran blir en större kavitet, ränderne blifva tvenne, ofta uppsvällde af klaftar,
som täcka caviteten, sluta sig nära mot hvarandra och tillsluta den. Ofta innehåller kavitetens botten ett fast slemaktigt ämne, liknande
en pseiulomembranj, eller kanske rättare cn sådan massa som bildar yngre slemhinne-polyper.
Det ])ildas emot lektiden och försvinner emot
vintern (Ekström). Hos andra hannar finner
man åter kaviteten innehålla ägg, som uppfylla
den och betäckas af klalfarne. I detta tillstånd
är stjerteu tjock och ofta på undre sidan knott-

rig. Hos många individer , som äro närmast
detta tillstånd, finnas redan ibland rom-kornen
fullfärdige och utkläckte ungar, som af de hålor i h vilka rommen legat, hafva bildat sig små
nästen. Det är i detta tillstånd man lärer samlat Sjngnathus Acus till uppställande i Museer,
och i detsamma har den blifvit af alla föregående anatomer, så väl som zoologer, ansedd för
hona.
Om man vill göra sig närmare reda för
hvarthän detta organ egentligen skall räknas, så
finner man att dess slemhinna är en omedelbar
fortsättning af den slemhinna, som omgifver
tarmkronan, eller om man så behagar, af det
ställe, som svarar emot cloaken hos de högre
oviparerne. Detta ställe är hos de fleste fiskar
alldeles slätt, endast bestående af en liten tresidig ruta af slemhinnan, i hvilken aflings- och
urin-mynningarne Öppna sig, men hos andra är
den en verklig, ehuru undertill alldeles öppen
kavitet. Detta är t. ex. händelsen hos rockorne.
Föreställer man sig denna bildning bakåt långt
utdragen under stjerten , så kommer man till
bildningen af det allt hitintills så underbart beskrifna organet hos Sjngnathus Acus ; hvilket
de fleste ansett vara en öppning af sjelfva bukväggarne. Ifrämsta ändan af detta organ, som
bäst torde förtjena namn af utkläcknings-skida,
ser man straxt bakom tarmkronan den lilla tresidiga rutan i hvilken sädesrören och urinrören
öppna sig (fig. i y.); straxt bakom dennas bakre
hörn framskjuter den lilla , knappt märkbara
gump-fenan ur slem-hinnan (fig. i g^.). Hos de
hannar, som äro i brunst, afsöndras, enligt Ekströms observation, en så kallad plastisk lympha;
uti denna, som i början är tunn och mjuk, fastna
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loiii-koi nen. Dessa afsättas i i eller flera lager, af h vilka det innersta är infäidt i temligen
djupa celluler, och de yttre äro äfven sammanhållne af samma ämne, h vilket fyller mellanrummen. Midtåt den sålunda bildade romklumpen (fig. I '•%) ser man merendels en som,
eller upphöjd rand, som består af samma plastiska ämne, och är märket efter det ställe, der
ränderna af skidans klaffar iängsåt organet
mötas.
Högst märkvärdig förekommer mig den förut omnämda olika utbildningen af de panzarfjäll som formera stjertens båda sidoränder och
luidre yta. Då sido-ytorna af dessa panzar hos
de djur, som icke äro i brunst möta buk-ytorna ien vinkel, som är nära 60 gr., så lägga de
sig mot brunst-tiden alldeles på hvarandra , i
form af duplikatur, eller fåll . och bilda en skärm
åt livardera sidan, hvilken liksom ett tak ligger
öfver den rom-förande skidan. Då stjerten före utbildningen af denna kant har en bredd af
circa 2 paris. lin. så ökes denna bredd mot den
liden då rommen skall emoltagas till nära dubbelt. De utskjutande kanterna böja sig derjemte något nedåt, hvarigenom den delen af stjerten , vid hvilken skidan är fästad, blii* starkt
hvälfd, eller konkav. Som Ekström har anmärkt
intager denna bildning | af stjerten. Man skulle lätt förmoda att processus transversi af svanskotorna inågon mon skidle deltaga i denna
ombildning , men härtill har jag ej funnit något spår.
Testiklarne äro framtill långdraget afsmaliiande, vidare pä midten, och vidast nära bakre
ändan, der de hastigt sammandragas till mindre
rör.
De ligga öfver tarm-kanalen och under

sim-blåsan nära dennas sidofästen. Hos somlige individer, äro de hopfallne^ hos andre fyllde
af ett hvitt halffljtande ämne, som tycktes ligga i egna rum eller rör. Jag har ej kunnat
upptäcka några egna utefter längden gående vasa deferentia; men tror sådana bestämdt finnas,
emedan det icke lyckades mig att införa något
injections-ämne i sjelfva säckarne. Deremot öfvergå de bakåt i temligen vida rör, som närma
sig hvarandra öfver slutet af ände-tarmen och
öppna sig under en ytterst liten pupill, hvilken
sitter straxt bakom sphincter ani i den förut omnämnda tresidiga rutan (fig. i y.).
Äggstockarne öppna sig på det motsvarande stället hos honan. De bestå af helt enkla
säckar, hvilkas bakre ändar äro vida och lätt
uppblåste ifrån den yttre mynningen. De förena sig först helt nära denna öppning i ett gemensamt hål. — Straxt till venster om venstra
testikeln ligger en betydande urin-blåsa^ som
är mycket smal och aflång. Hos somliga är
den ^, hos andra | så läng som testiklarne, eller ovarierna; dess största diameter är ~ par.
lin. Hos somliga är bottnen tillspetsad, hos andra tjockare, afrundad. Dess gemenskap med
njurarne kunde jag ej framställa. Den tyckes
öppna sig nära genital-mynningen. Njurarne
bilda 2:ne tunna , brunaktiga lameller, en på
hvardera sidan om ryggraden, öfver sim-blåsan.
Digestions-redskapen» Käkarne och munnen sakna tänder. Mun - kaviteten hildar ett
långt, rakt rör, som i främre ändan är uppstigande liksom en skopa. Tunga saknas alldeles.
När tung-bens-apparaten är indragen bildar dess
främre hörn endast en svag upphöjning i bott-
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nen af munnens bakersta del. När samma apparat neddrages^ så blir här, i stället för upphöjning ,en temligen djup grop i bottnen på
munnen, och en framskjutande pyramidal upphöjning påundre sidan straxt under de raedlersta gäl-locks-benen. Denna förändring i tungbenets ställning bidrager i betydlig mon att
förändra munhålans vidd och bildar sannolikt
den redskap, genom hvilken dels vattnet , och
dels födoämnena sugas, genom den långa röreller skid-forniiga munhålan.
Svalget är, som hos andra fiskar, omgifvet
af gäl-bågar med. lo gäl-öppningar. Gäl-bågariies konkava, fria, mot svalget stående ränder,
äro besatte med små^ horizoutelt fästade tänder,
liksom hos de fleste andra fiskar, så att en tandrad kommer att ligga på hvarje sida om hvarje
gäl-öppning. När gäl-öppningarne sillslutas falla dessa tänder emellan hvarandra och bidraga
till munhålans slutning under det djuret sväljer. Troligen tjena äfven dessa tänder till att
afhålla främmande ämnen från att löpa in i
gäl-säckarne, der de lätt kunde blifva instängde, dä 3^ttre gälöppningarne äro så ganska små.
Matstrupen j som vidtager straxt bakom
gäl-bågarne, är blott ^ lin. lång; dess inre hinna bildar glesa, låga, nästan raka fållar, och är
fint hvitprickig.
Ma^^del en iiw men kan anses börja der dessa
svarta prickar up|)höra. På detta ställe blifva fållorne tätare, mera upphöjde och starkt krusige,
hopgående i ett långsefter utdragit nät. Bakom
det ställe der man kan anse mat-strupen sluta och
inag-delen vidtaga, ncniligen 3 lin. dcrifrån, öppnar sig gall-gången utan någon papill. Någon afdehiing eller skillnad emellan mage och tarm
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finnes ej. Först i tum lo lin. från cardia är
en krusiga temligen stark, bakåt skjutande ringfåll, valvula coli. Den delen af tarmen , som
ligger bakom denna fåll (intest. crassum) är 7
lin. lång, med svagare nätlika fållor. I ändan
af tarmen eller dess bakre öppning (tarm-kronan) bildar slemhinnan äfvenledes en veckig
cirkulär fåll, som innehåller de inre trådarne af
sphincter ani. Bakom denna fortsätter sig slemhinnan till den omnämda trekantiga rutan, som
innehåller genital-öppningarne och Öfvergår hos
hannen i det beskrifna rom-kläcknings-organet. Tarm-kanalen ligger nästan rakt emellan
svalget och tarm-kronan , men är dock något
längre än buk-kaviteten, Främre delen ligger
inbäddad i lefvern. Vid det ställe hvarest gallgången öppnar sig, eller 3 lin. bakom cardia,
em ttager den från aorta en större arter, som delar sig i 2:ne grenar, af hvilka eu går till högra samt en till venstra sidan af tarm-kanalen
och åtföljes af motsvarande vener. Dessa ådror
följa tarmen ända till dess bakre ända, och äro
omgifne af 2:ne platta fett-strimmor , en på
hvardera sidan.
Vid främsta ändan af tarmen är ett kort
rudiment till mesenterium eller, om man så behagar, mesogastrium. Endast på detta ställe
fortsätter sig peritonaeum i form af fåll till tarmen. Ett annat spår efter ett mesenterium ser
man på öfre sidan af sjelfva tarmen när man
utsträcker den. Det bildar der en uppstående,
tunn fåll med fri kant. För öfrigt finnes meltan tarmen, peritoneeum och ryggen ingen fåll,
eller annan fortsättning än den , som tillkommer genom de blodkärl, som gå till tarmen från
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bakre ändan
tarmen.

af buk-hålan

till skit-stycket af

I tarm-kanalen fanns hos några få exemplar en Echinorhyncus, som jag ej ännu kunnat bestämma.
Lefvern har ungefärligen halfva bukhålans
]ängd, är liksom den smal och aflåug. Undre
sidan är nästan cylindriskt-konvex , dess öfre är
på samma sätt urhålkad, för den raka tarmen.
Denna ligger nemligen här så inbäddad, att lefverns sido-ränder gå upp på sidorne om tarmen, ända till rygg-musklei nas undre j ta. Främre ändan af lefvern är tjock och gränsar till
hjertsäcken; den bakre är i randen afrundad och
tillskärpt , så att den kommer att passa utefter
sim-blåsans tilltjockning ; den ligger nemligen
med denna del på sim-blåsan.
I högra randen af lefvern är en djup utringning som upptager gallblåsan.
Gallblåsan är ungefärligen stor som ett afskaladt risgryn^ oval. Bottnen ligger framåt^
utförsgången bakåt; den öfvergår i blåsgången
med en smal hals, som bildar flere böjningar.
Blåsgången går 2 lin. bakåt och förenar sig med
lefver-gall-gången till ett gemensamt gallkärl ,
hvilket öppnar sig med ett nästan omärkligt
hål i en af tarm-kanalens inre fållor.
Ungefärligen midtför det ställe, hvarest gallgången går till tarmen och port-åder-stammen
kommer från densamma , för att dela sig till
lefvern, ligger en liten körteUik kropp (ibland
2:ne) som otvifvelaktigt är mjelten. Den är
knappt I lin. lång, hälften så bred, samt på de
i spiritus förvarade exemplaren hvit till färgen,
öfverdragen med ett fint och svagt svartprickigt
peritonaeum.
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Vena porloe förgrenar sig till lefvern på
dennas konkava sida i flere efter hvarandra,
longitudinelt afgående grenar. Vena hepatica
ligger på lefverns undre sida och främre ända,
särat går direkte till iijert-örat.
Sim-hlåmn är lo lin. läng och 3 lin. bred.
Den liestår af 2:ne afdelningar. Den främre är
större, oval och består af en tjockare, glänsande fibrös mellanhinna, utanpå beklädd af peritona^um och cell-väf, innantill af den inre mucösa eller serösa hinnan. I främre ändan af
denna afdelning ligger ew blod-körtel; bakre ändan öfvergår i sim-biåsans bakre afdelning; denna saknar den glänsande, medlersta hinnan och
består sålunda endast af de 2:ne andra, nemligen
en yttre peritonaeal-cellulär, samt en inre serosomucös; den är mer än hälften mindre än den
förra, samt konisk. Dess förening med främre
afdelningen sker genom ett litet rundt hål.
Simblåsans blod-körtel är med bakre kanten utbredd som en membran på insidan af
den glänsande hinnan; den är framåt tjockare
och öfvergår i en trädformig ända , som går
fram mot tarm-kanalens öfre sida. Den slutar
sig vid port-ådern straxt vid det ställe der
mjelten ligger. Strängen tyckes ofelbart vara
en fortsättning af körteln, men åtföljes af en liten gren som går till port-ådern. Denna strängformiga del ansåg jag i början vara en gång
från blåsan till tarmen; men jag har genom flere undersökningar öfvertygat mig, att icke förhållandet så är. Den är ej raembranös, ej ihålig, utan består af precist samma parenchym,
som körteln. Den kan anses som en från denna utdragen spets, h vilken är nära fästad vid
den lilla port-åder-gren som går från körteln
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till den större, på tarmen
samma åder.

liggande grenen af

Gälarne hos slägtet Syngnsthus hafva af
åtskilliga författare blifvit så underligt beskrifne att man svårligen af deras uppgifter igenkänner typen for den vanliga gäl-bildningen,
hvarföre ock Cuvier gifvit dem den egna benämningen Lophiobranchi j andra hafva kallat
dem drufklas-formiga §älar. Det yttre flyktigare betraktandet af dessa organer kan ej heller
gifva något begrepp om deras egentliga organisation.
Undersöker man dem nogare, helst med
tillhjelp af förstorings-glas, så finner man i det
närmaste samma bj^ggnad som den hos fiskarne
vanligen förekommande. Man finner nemligen,
som förut är nämt, ordentliga gäl-bågar, med
nedre ändarne hopgående, mot tung-benets opara del vettande, med öfra ändan fastade medelst cell-väf vid de främsta ryggrads-kotorne,
omgifvande svalget. De äro, enligt hvad förut
är anfördt, på inre sidan besatte med fina tänder, som icke äro framstående i svalgets kavitet, utan riktade horisontelt framåt och bakåt^
så att de gripa in i h varandra och bidraga till
att stänga gäl-öppningarne (fissurae branchiales).
På dessa gäl-bågar sitta liksom på vanliga fiskars gälar 2:ne rader brosk, som äro ämnade
att gifva fäste för den respiratoriska slem-hinnans blad-bildningar. På andra fiskar äro dessa brosk raka, svärdformiga; hos Sj^ngnathus äro
de väl äfven platta och trekantiga, men längsta
sidan är utåt böjd, samt ena sidan i trekanten
så utåt liggande , att den presenterar en t ver t
öfver gälen gående ända, hvarigenom hvarje
gäl-par visar utåt sin största tvärbredd.
Dä des-

sa brosk hos andra fiskar antingen helt enkelt
äro öfverklädde med slem-hinnan, eller ock besatte med små smala blad på ömse sidor, så
bildar samma slem-hinna, i förhållande till gälarnes storlek hos Syngnathus, sannolikt den rikaste utbredning, som på några blad-formiga
gälar med så liten volym kan förekomma. Utefter
hela gäl-brosket har nemligen Syngnathus blad
vid blad, så breda, att h varje gäl-buske är lika
tjock som bred d. v. s. rund i omkretsen. De
gå i en sned riktning för att kunna upptaga
hvarje rum på fästet eller det lilla brosket; de
understa och öfversta bladen äro minst, de mellersta störst. Genom denna inrättning få de
något när utseende af strutsfjäder-buskar , som
sitta skiftevis och beröra hvarandra med den
konvexa delen af böjningen. Då man ser båda
raderna af dessa buskar utifrån, har figuren äfven något snarlikt utseende af bladbildningen
hos Salvinia, Denna, Lophiobrancherne egna
bildning, står i nära sammanhang med deras
slutna gäl-säckar , som lemna så litet rum för
gäl-buskarnes och bladens utbredning. Naturen
har här som på många andra ställen sökt att
placera den största möjliga respirations-yta inom det minsta möjliga rum. Hvarje gäl-båge
har 8 par buskar. Denna form af gälar är ett
intressant bevis på huruledes äfven de mest
olika yttre former dock i grunden äro bildade
efter samma typ.
Jag har äfven undersökt begge könen af
Syngnathus Ophidion i olika årstider och funnit
Ekströms uppgift bekräftad. Äfven denna arts
hannar emottaga och utkläcka rommen. Den
fästas här under hela abdomen. Ur den tunna
epiderrais, som

omgifver fjällsköldarne, utbildas
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en mjuk förtjockad hinna, i hvilken rommen fästes. Den växer öfver de ovala rom-kornens
ena ända; härigenom bildas en mängd gropar, i
hvilka romkornen ligga liksom intryckta. Än
finner man dem i 3 än i flera rader sålunda
sittande. Äfven här utkläckas ungarne på olika
tider, så att en del romkorn innehålla färdiga
ungar, andra endast första spåren till dem, andra äro utkrupne och qvarlemna endast det yttre klara, hornaktiga skalet. Märkligt är , att
hannarne äro så rara i förhållande till honorne,
äfvensom att de äro ganska små och förut bildade, då honorne ernå en betydlig både längd
och tjocklek.

Förklaring öfver Tabellen 5.
Fig.

—

—

I.

Hannen af
Romskidan
en mängd
nen. —
sim-blåsan

Syngnathus Acus. Buken uppskuren.
utbildad, utspärrad , försedd med
gropar för ungarne och rooikora, Jefvern ; b, tarm-kanalen ; c.
; dd. testiklarne; e. urin-blåsan ;

f.
hvilken^. man
ser gcnito-urinal-6'ppningen,
en liten papill, rudiment öfver
till penis:
den
lilla stjert-fenan, som ligger här inuti rom-skidan; h. sphincter ani.
I.* En romklase uttagen ur skidan, den innehåller
utom äggen äfven flera utkläckta ungar, som
hafva särdeles stora ögon samt stjerten hoprullad.
2. Föreställer samma hanne med buken hel samt
rom-skidan borttagen , för att visa den egna
bildningen af stjertens pansar, under den period, som skidan är utbildad. Vid främsta än-

dan af stjerten sitter en del af skidan qvar ,
(ö) för att visa huriiledes den ligger utanpå
pansarne, [b) de nakna pansarne, som förenas
raidtuti med en sutur.
*
3.2. föreställer en hona hvars buk är uppskuren och
utspärrad, ^i. c. likasom på fig. i.: a* gallblåsan med sin gång, jemte några små ådror,
som gå till tarmen; valvula coli; dd. rom-

4.
5.
6.
7.

säckarne
eller äggstockarne,
deras öppning
utåt, i hvilken
2:ne stifter äroJ^. insatte.
en rad gälbuskar sedd från sidan.
en gäl sedd utifrån med de 2:ne raderne gälbuskar.
ett enkelt par af gäl-buskar.
en enkel gäl-buske sedd från dess konkava sida.
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Uralj
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Mineralogien har, genom de undersökningar som
de sednare åren föregått i Siberien och längs
utmed Uralska bergskedjan, blifvit riktad med
flera högst intressanta fossilier; så upptäcktes ej
längesedan, 85 verst från Catherinenburg, uti
Permska gouvernementet, grön smaragd, utmärkt
ej blott af sin klarhet och sköna färg, utan äfven för kristallernas ovanliga storlek. När detta
ställe begynte bearbetas till vinnande af nämde dyrbara stenart, yppade sig flere vackra fossilier, bland annat äfven den niineraikropp, hvars
beskrifning jag nu vågar underkasta Kougl. Academiens pröfning. Ibland nyligen funna mineralier tyckes detta vara af ett särdeles intresse, ej
blott för dess vackra kristallisation , utan äfven
för dess stora halt af berylljord. — Det blef
mig benäget tillsändt af Herr vice Presidenten
Peroffsky från S:t Petersburg, jemte åtskilliga
andra mineralier från Ural, hvilka, under en inspektions-resadessa
i
trakter, blifvit af honom
insamlade. Ehuru mineralet uppgafs vara qvarts,
hvarmed det i vissa afseenden har en förvånande likhet, ansåg han det förtjena en särskilt
uppmärksamhet i anseende till kristallernas be-,
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synnerliga utbildning; genom undersökning för
blåsröret befanns snart, att fossilet alldeles icke
kunde vara qvarts, ett resultat som blifvit ytterligare bekräftadt genom den analys Herr Adjunkten Hartwall å detta mineral företagit, och
den han benäget tillåtit mig i det följande meddela. — Dess yttre förhållanden är följande:
Kristallisation rhomboedrisk^ uppå den primitiva rhomboédern är lutningen af ytan P emot
P=: Il 5^25' samt af ytan P emot P=65«35\
äfvensom förhållandet emellan sidan af den horisontala projektion och axeln =i: Vi, 3822 *).
De enkla former som hittills blifvit funne
äro, enligt det af Mohs begagnade beteckningssätt följande: (se Tab. VI, fig. i, 2, 3).

P+00
Lutningen af ytan 7i mot ^=122^17!'.
jR — i=Å. Lutningen af ytan h motP=i47M2i "
Den mest utvecklade form är i?, som vanligen förekommer i förening med P+00 (%• 2)
den sednare endast som en ganska kort prisma.
*) Genom sönderslående af en större kristall lyckades
jag erhålla några stycken på hvilka ytan emellan P
och n kunde mätas genom spegling, ehuru rhoraboederytans bild ej var rätt tydlig, den här meddelade bestämning grundar sig på mätning af dessa stycken,
men säkerheten ligger ej inom närmare gränser än §
grad. Ett stycke med 2:ne utmärkt klara ytor gaf
i48^i5' med ej större fel än 4' o«i dessa ytor skulle
bestämma lutningen emellan P och så vore P till
P=ii6'^io'; då jag likväl på intet vis kunde verificera läget af nämde ytor, vågar jag ej antaga detta
förhållande.
K, V. A, Handl. 7833.
II
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Ytor af formerna R — i och R+ 00 förekomma
sällan och äro föga utbildade.
Genomgångar, parallela med ytorna n (formen P+co) äro de enda som kunnat observeras.
Ytorna n äro dessutom utmärkte af sin klarhet
och jemnhet, de öfriga ytorna äro ojemna och
föga speglande.
Brottytan, både hos de klara och opaka variationerna äralldeles lik qvartsens.
Hårdheten, något större än qvartsens, men
betydligt mindre än topasens.
Specifika vigten, tagen å små valda stycken,
= 2,969.
Glansen glaslik. I sitt rena tillstånd fullliomligt genomskinlig och ofärgad, någongång af
en ljus, vingul färgnuans, något stötande åt rödt;
äfven opEik , hvit, liknande mager qvarts.
För Blåsrör äfven i pulver alldeles osmält1ig, oföränderlig. Af Borax löses i bit mycket
trögt, i pulver lättare, till ett klart glas; man
kommer till en mättningsgrad då kulan väl bibehåller sigklar, men genom fladdring afsätter
hvita flockar, som sedan äro svåra att blåsa bort
utan ny tillsats af borax. Uti platinakroken kan
man lättare än på kol träffa den proportion då
kulan blir fläcktals opak genom fladdring, samt
uti inre lågan åter klar. Af Fosforsalt löses äfven i pulver ytterst trögt, kiseiskelett synes kring
det olösta; efter afsvalning blir kulan emaljlik
om mycket stenpulver är närvarande. — Med
Soda ger icke klart glas uti någon proportion,
endast en hvit emalj der den osmälta massan synes genomdränkt af en smält. På platina-bleck med soda en hvit osmiilt slagg, det
öfverflÖdiga natronet rinner af, lemnar ingen
fläck på platinan. Med Koboltsolation en smut-
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sigt blågrå färg, som på några ställen vid börjande smältning blir klarare, men ej så vacker
som af kiseljord.
Mineralet förekommer på samma ställe som
smaragden uti en lös, brun glimmerskifFer.
Skall finnas sparsamt, endast kristalliserad uti
grupper af flera tums diameter. Vi bafva, i anseende till detta ämnes stora likhet med qvarts,
vågat för det samma föreslå namnet Phenakit
af ^evd^f ctxo(r (bedragare). Förloppet af Hr Adjunkten Hartwalls analys är följande:
a. i,o3 grammer i agatmortel pulveriserad.
och slammad phenakit blandades, i en rymlig
platinadegel, med fyra gånger dess vigt kolsyradt kali och natron, hvilkas relativa proportioner voro i förhållande som 5:4; blandningen
upphettades försigtigt till full hvitglödgning ,
deri den hölls en half timme; smälta massan
behandlades i digestionsvärme med koncentrerad saltsyra, då den fullständigt löstes. Lösningen afdunstades till torrhet, torra massan fuktades med saltsyra och behandlades med vatten, hvarvid återstod olöst kiseljord som, upptagen på filtrum, tvättad, torkad och glödgad,
vägde 0,577 S"^*' blåsröret smält med kolsyradt natron gaf den klart glas, men efter behandling med fluor-vätesyra i värme, och derpå
med svafvelsyra, återstodo efter glödgning 0,009
gr., hvilka förhöllo sig som berylljord deri att
de, efter upplösning i saltsyra, kunde med kaustikt kali utfällas och åter upplösas, och, då lösningen ikali försattes med saltsyra i öfverskott,
uppkom en fällning med kolsyrad ammoniak, som
vid större tillsats af fällningsmedlet löstes med
lemning af en ovägbar återstod. Genom detta
förhållande karakteriseras berylljorden, hvaraf
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dessa 0,009 gr. således hufvudsakligen utgjordes.
Det i koisyrad ammoniak olösta, till qvarititeten
icke bestämbara, var utan tvifvel lerjord; kiseljordeiis vigt är således o,5'77 — 0,009=0,568 gr.
b» Den efter kiseljorden genomgångna lösningen fälldes med kaustik ammoniak; fällningen, som upptogs på filtrum, tvättades, torkades och glödgades, vägde o,449 gi'- 5 efter glödgning var den fullkomligt livit, löstes i saltsyra
utan lemning; lösningen i syra fälldes af kaustikt kali och löstes i öfverskott deraf; af koisyrad ammoniak löstes den lätt i lindrig digestionsvärme med lemning af en ovägbar ålerstod.
Lösningen i saltsyra var till smaken sockersöc
och adstringeraode ; försatt med en varm lösning af fluorkaiium tills en börjande fällning bildades, gaf den efter afsvalning det i små fjäll
kristalliserande dubbelsalt af fluorkalium och
fluorberyllium, h varigenom beryll jorden utmärkes. För blåsröret förhöll den sig lika som berylljorden; den gaf nemligen, med borax och
fosforsalt, klart glas, som genom fladdring blef
mjölkhvitt; med koboltsolution erhölls en mörkgrå massa; den i koisyrad ammoniak olösliga,
ovägbara återstoden var utan tvifvel lerjord.
c. Lösningen efter berylljordens fällning
med

kaustik ammoniak, gaf med oxalsj^^rad ammoniak ingen grumling; med kolsyradt kali gafj
den i kokning ett ringa praecipitat, som, efter lös-f
ning i saltsyra, tillsats af ammoniak och fosforsyradt natron, gaf en fälhiing, förmodligen af
fosforsyrad ammoniak-talk, till qvantiteten alltför liten för att vidare kunna undersökas eller,
Resultatet af analysen, ])eräknadt i procent,,
blifvcr således:
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Kiseljord

Syrehalt.
55, 1 4- 28,65.

Berylljord ........

44,47. i3,86.

Spår af lerjord och talk jord samt
förlust

0,39.
100,00.

Kiseljordens syrehalt förhåller sig till berylljordens nära som 2:1; att det öfverskott af
kiseljord som härvid företer sig uppkommit, antingen af mekaniskt inblandad qvarts , eller troligare genom afrifning från agatmorteln; hvari mineralet pulveriserades, kan väl utan misstag antagas. Den häraf härledda formeln för Phenakitens sammansättning blir således BeSi^ eller GS^
och den beräknade halten:
Kiseljord

.

,

Berylljord

»

. 54>54'
4^4^-

100,00. ^

Granskning

af sednast

gjorda

stämmelser om vattens
förändringar

i olika

om

för

värmen

voljm-

värme,

vattnets

be-

och

största

täthet;

GUST,

GABR.

af
HALLSTRÖM.

Tio ål RIO redan förflutnn, sedan jag inför
Kongl. Vetenskaps-Acadeiriien hade äran redovisa för den åtgärd jag då förehaft, alt närmare
bestämma vattens volj^m-förändring i olika värme, och den värme-grad dervid vattens täthet
är störst. Till denna bestämmelse begagnade jag
hufvudsakligast den hydrostatiska metoden, då
jag uti olika varmt vatten vägde en glaskula,
hvilkens utvidgning af värme jag särskilt utrönt. Jag fann sålunda, sedan nödiga korrektioner blifvit, såsom jag tyckte, tillbörligen verkställde, att vattens täthet j vid t grader Cels.
mellan ^=o och ^=33,5 uttrycktes med denna
eq va tion:
j—\ + 0,000052939.<— 0.0000065322.f + 0.00000001445.
h vilken gifver vattnets största täthet vid temperaturen=^ 4^? ' 08 ± 0,238.
Detta resultat gällde för tillförlitligt, och bedömdes äfven af Professor Muncke i Heidelberg

(uti Gehlers PhjrsikaL Wörterhach , nen hearbeitet B, i, Art, Jusdehnung ^ s, 6i4)? såsom
med direkta mätningar på det nogaste öf verensstammande, intill samme förtjenstfulie naturforskare, efter egna nya och mödosamt anställda observationer och beräkningar, fann ett
ifrån mitt något afvikande resultat, nemligen
vatten-volumen v för temperaturen t Cels. :
v = t— 0,000059473.i + 0,0000082100.«^ — 0,00000006214.?^
+ 0,000000000289.?*,
h vilken eqvation bestämmer vattnets största täthet att inträffa vid ^=3^78. (Se Hans Afhandling härom uti Memoires presentés a V Academie Imp. des Sciences de S:t Petersbourg pajdivers Savans ^ T, / , 3:e &
Livraisons ^
i83o, p. 249 &c.). Denna sin uppgift anser han
vara nogare än alla dem man förut äger, h varföre han ock efter förehafd pröfning tillägger den
företrädet framför de äldre (Gehlers Wörter-buchj B. 4j »49')' bedöm mande i anledning
deraf det af mig funna resultat icke kunna göra
anspråk på erforderlig grad af noggranhet (ci
terade Mem, pres. s. aSi), till li vilket omdöme
han förebär följande förmenta skäl: 1:0 att ehuru jag haft försigtigheten att, till min undersökning om glasets utvidgning, ifrån glasbruket begära rör och kula på en gång, blåsta ur samma
smältdegel, det dock kunde frågas, om de båda
varit af samma glasart, emedan bekant är, att
uti samma degel den tyngre massan sjunker till
bottnen; 2:0 att det är oafgjordt om olika tjockt
*) Redan tillförene hade han uti Gehlers Wörterb, B.
I, s. 577, rad. 9 funnit det afgjordt, att någon olikhet i detta afseende meJian tjockt och tunt gias icke
äger rura.
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och olika afkyldt glas följer samma utvidgningslag; och hufvudsakligast 3:o att uti en föränderligt varm vattenmassas särskilta horizontala
hvarf olika täthet förekommer, hvaraf följden
jDlifver att vattnet icke uti 6 eller lo sekunders
tid står orörligt, då likväl vägning och vigters
bestämmande fordra vida längre tids stillhet.
Så iösligen gjorda inkast fordra föga omständlig vederläggning. Jag bör allenast anmärka: i:o att intet skäl förekommer att påstå motsatsen, då jag uttryckligen uppgifvit (PoGGE^-DORFFS Annal. cl, Phys, B. , s. 149)? att jag
vid min undersökning begagnade en kula och
ett rör, blåsta ur samma smältdegel, på samma
gång och af samma materie, och således icke
den ena ifyån öfre Ytan och den andra ifrån
bottnen af degeln; och hvarföre skulle man invända dem vara olika afkylda, då all sannolikhet är, att pjeser af samma blåsning afkylas i
samma ugn? — 2:0 att om tunnare och tjockare glas ej följer samma utvidgnings-lag , anmärkningen träffar ej ensamt mina, utan ock i lika
mån MuNCKES egna observationer, dervid de nyttjade kulorna och rören ej voro af lika tjockt
glas; och 3:o att vattnet allenast i de fall afsätter sig i olika täta horizontala hvarf, och
derigenom kommer i beständig rörelse, när temperaturen utom kärlet är olika med värmen i
vattnet inom detsamma, men att all sådan rörelse upphör så snart hela den inre vattenmassan fått det yttre elementets värme. Jag har
uttryckligen sagt, att det vatten som af mig undersöktes, stod i ett kärl inom ett annat äfven
med vatten, h vilket sednare genom blandning
och omrörning bragtes till jemn och behöflig
temperatur, som fick tid att meddela sig åt det

inre vattnet, hvarigenora detta slutligen var i
hvila och kunde till glaskulans vägning begagnas, så länge det yttre vattnet hölls vid oförändrad temperatur.
Också å min sida kunde jag väl påfinna en
och annan betänklighet vid den observationsmetod som MuNCKE begagnat; men jag inser
tiUika, att sanningen och vetenskapen föga vunne vid framkastande af blotta tvifvelsmål. Gerna begagnar jag derföre hans i fråga varande
förtjenstfulla arbete sådant det är till en granskning, den vetenskapen för närvarande så mycket mera behöfver, som äfven en tredje medarbetare iämnet, Professor Stampfer i Wien , nyligen funnit och uppgifvit resultater, h vilka från
hans företrädares äro skiljaktiga. Han begagnade
nemligen alldeles samma forskningsmetod som
jag användt, men nyttjade till vägningen eu
ihålig cylinder af raessing, hvars egna utvidgningar ifrån resultatet bortkorrigerades, och fann
vattnets täthet
vid t G. värme sådan:
jK" = l + 0,000060939.* — 0,0000084246.z« + 0,00000005801.
— 0,0000000001217*4,
som

bestämmer

vattnets största täthet att in-

träffa vid ^= 3^,75 G. (Se Poggendorffs AnnaL
d. Phjs. B. 21 (97), s. 75 följ.).
Då vi alla tre efter våra tillgångar iakttagit
all den omtänksamhet vid försökens anställande, som varit oss möjlig, och vi ansett omständigheterna fordra, och vi derföre icke böra förebrå hvarandra obevista, oeh endast förmodade bristfälligheter, blir således för vetenskapens
skull allenast fråga, hvar sanningen ligger, sådan våra observationer kunna den antyda. Alltså, när vattens största täthet funnits genom
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mina försök vid

^=4^io8

MUNCKES

^ = 3, 78,

Stampfers

...
.

.

Cels. ,

^=3, 75,

hvilkeii är den rätta temperaturen för detta fall ?
och hvaraf kan denna olikhet i resultaterna hafva uppkommit? Det är derom som jag här ämnar företaga en noggrann och opartisk pröfning.
Och emedan intet skäl förekommer att i förhand anse den enes försök och observationer
mindre tillförlitliga än de öfriges, så kommer
endast an på att efterforska, om, vid de beräkningar som i anledning af dem blifvit företagna, något kan vara att erinra, samt att derefter
Öfverlemna afgörande rätten om den enas eller
andras företräde åt den beräkning som med hvarje observationsserie antingen redan är oklanderligen företagen, eller ytterligare bör företagas.
Till lycka för vetenskapen äro ock räkningsmetoderna redan så fullkomnade, att man ensamt
derigenom förmår bestämma relativa värdet af
hvarje observationsserie.
Hvad först beträffar min beräkning af mina iakttagelser, såsom de äldsta af nu i frågavarande, så är jag färdig att omgöra den, icke
på grund af den förkastelsedom , som både Muncke
(uti Gehlers TVörterb.j B, \) s, 677) och StampFER (uti POGGENDORFFS ^^iTZCZ/. B. 31 {cfj) j S. I 1 7)
fällt öfver min bestämmelse af det af mig nyttjade glasets utvidgningar, icke heller såsom vore den förstnämda oriktig, utan allenast för att
på ett mera direkt sätt, än som skett uti K.
Vet.-Acad, Handl. för 1823, s. 236^ (Poggend.
Annal. B. 77, s. 167), få sannolika osäkerheten
af försöken bestämd. Genom direkta och med
det af mig nyttjade glaset enkom anställda mät-
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ningar och beräkningar, d(.iri icke det minsta
förekommer annat än hvad naturen mig gifvit,
och deri jag derföre ser mig icke kunna återtaga eller ändra det ringaste hade jag funnit att ghisets längd G för värmen t Cels. uttrycktes af denna eqvation:
G = I + 0,00000 1 96.^+ 0,000000 r o5,t^.
Det är denna riktighet som man velat betvifla, af det skäl, att den icke öfverensstämmer
med andras uppgifter, h varvid man glömt erinra sig att andra icke undersökt mitt glas-individuum. Förhållandet dermed påkallar ingen
förändring i det som andra funnit med sitt glas.
Till ytterligare, ehuru indirekt, men dock öfvertygande, bevis på dess riktighet anmärkes, att
då jag med begagnande deraf fann vattnets största täthet inträffa vid ^=4°,io8, som allenast
med g grad skiljer sig ifrån Munckes uppgift,
det af mig funna värdet för vattnets täthet
?/^c7W glas-korrektion, nemligen ^^'=^+0,0000588.^
*) Hela detaljen af denna undersökning finnes omständligen uppgifven ä de sednast citerade ställen. Den
som påstår sig deri finna någon uppsåtlig oriktighet
eller otillbörligt godtycke rödjer ett sinnelag, som ingifver föga förtroende för dess egna uppgifter. Icke
ens nu ser jag deri någon omständighet, som skulle
hafra missledt mitt omdöme, och att genom nya observationer söka utröna huruvida detta skulle ägt
rum, är nu ogörligt, sedan de undersökta glasen vid
branden i Åbo förstördes. Lyckligtvis anser jag sådant ock icke vara behöfligt, sedan man öfvervägt
hvad här framdeles anföres, och man tillika känner,
att det i Finland
hårdsmält, alt det
kan begagnas, och
aktighet från andra

tillverkade glaset, ä'r så ytterst
till bearbetning för blåsrör icke
äfven derigenom rödjer sin skiljorters glas.
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— 0,00000622.^^+0,0000000 1 44•^^ giFver maximum
efter denna korrektion med bestämmelse
af Låvoisier

(Franskt glas)

—
—
Roy . .

(Engelskt glas)
. ,

DuLONG och Petit . .
HORNER
MUNCKE

vid tz=:>P,Q Cels. ,
.
.

^=2,8,
^ = 2 ,8,

. t = 2, 7,
t= 1
^ = 2 ,6.

Dessa resultater måste, enligt allmänt m.edgifvande, anses vara så vida ifrån det rätta värdet afvikande, att de tydligen ådagalägga, så
väl att den ifrån andra orter hämtade lagen för
glas-utvidgningen, alldeles icke kunde eller borde lämpas till min experiment-kula, som ock
att de som yrka att sådant dock bordt ske, eller att utvidgningen för mitt glas bordt vara
öfverensstämmande med hvad andra hos sig funnit, alldeles icke rätt besinnat hvad de i hast
påstått. Jag insåg sakens rätta beskaffenhet , nödgades söka mig en annan utvidgningslag, och har
uppgifvit den sådan naturen den mig påtvingat.
Jag kunde enligt sakens natur begagna sistnämde lag, antingen så, att jag först efter de
okorrigerade uppgifterna för vattnets utvidgningar
uträknade värdet y' , hvilket sedan med det funna värdet G på en gång korrigerades, eller ock
så, att hvarje specielt experiment-värde af vattnets täthet eller volym särskilt med motsvarande värde af G korrigeras , och formeln efter dessa sålunda gifna bestämmelser beräknas. Det
förra gjorde jag förra gången, det sednare företager jag nu, dels för kontrolls skull, dels ock
hufvudsakligcn af den orsak, att sannolika osäker-
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heten uti de koefficienter, hvilka bestämma ma«
ximum för vattnets täthet, sålunda med mindre
omväg finnes. Jag gör mig förvissad derom, att
sanningen dervid skall vinna.
Genom hvarjes af de funna experimentvärdenas korrektion med G uppkomma följande
bestämmelser:
Vineii
ai- V attnets Korrigerade
Celsii.
volym.
0,8 O**
1,0
1,1
1,3
1,4
1,8
2,0
2,2
2,5
3.0
3,7
4,0
4,8
5,0
5,7
6,2
6,7
8,0
8,6
9,0

1,000000
0,999984
0,999973
u,yyyc7Dö
0,999944
0,999957
0,999929
0,999912
0,999907
0,999890
0,999877
0,999895
0,999879
0,999879
0,999881
0,999906
0,999918
0,999922
0,999979
1,000010
1,000027

men.
Vär10,5
10^0
11,0
13,^
15,4
16,0
16,3
16,8
17,0
17,5
17,8
18,0
18,7
19,0
20,0
20,2
20,4
20,5
21,0
21,2
22,0

VdlLl L ö jR-Ui* men.
rigerade
volym.
Vär1,000088
25,1
1,000156
25,5
24°0
1,000224
IjUUUOOO
26,5
27,0
1,000681
1,000810
27,2
1,000818
27.6
1,000918
27,9
28,2
1,000977
29,0
1,000999
29,4
1 ,001053
30,0
1,001129
30,4
1,001192
1,001296
30,6
31,0
1,001474
31,2
1,001495
32,0
1,001537
32,2
1,001546
32,3
1,001673
32,5
1,001658
1,001790

V attnets Korrigerade
volym.
1,002308
1,002510
1 ,002649
1 }\J\JZ\JC/ X
1,002894
1,003029
1,003080
1,003223
1,003273
1,003353
1,003584
1,003693
1,003944
1,004016
1,004083
1,004173
1,004259
1,004664
1,004608
1,004673
1,004764

När dessa värden , med begagnande af eqvations-formen v — i =at-^bt^-[-ct^ , der a> är vattnets
volym vid värmen t, efter minsta qvadrat-metoden beräknas; så finnas följande:
O = — 2,629822
+24509,34a -i-639442,9Ä + 17499371c;
0 =— 73,534005 -l-639442,9a 4-174993715 -h 494845620c;
O = —2106,02324 + 17499371« -H 494845620Ö + 14317580568c ;
samt
^(2,- 1)2=:0,000311708023.
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Deraf erhålles:
a = — 0,000049976;
Log. a = 0,6987652 — 5/? ;
5 = + 0,0000062453;
Log. 6=0,7955520—6;
c =—0,0000000076445; Log. c = 0,8833507 — 9«;
eller
1) v=i — 0,000049976* + 0,0000062453*2 — 0,000000007645*^ ,
samt summan af återstående felens qvadrater
<S = 0,00000005806,
och sannolika osäkerheten uti
v, a, b och c: £"i^=0,00002098; £"a=0,00000122 ; £"6=0,000000138;
£"c=0,000000003.
Således gifver eqvationen:
dv
—dt = O = — 0,000049976 + 0,0000124906* — 0,00000002292*^
värdet af t för vattnets minsta volum eller största täthet, nemligen ^=4°,o3i.
Om man, för att finna sannolika felet för
tf uti sist anförda eqvation o = a+ 2bt + 'ict^ gÖr
t=^-\-z, så finnes approximativt men tillräckligen noga:
a + 86 + 48c
a + 86 + 48c
ö + 12c
ö + 12c
och således sannolika felet
/a 4- 86 + 48c\
- \ 6 + 12C y
Men efter de af Gauss utvecklade grunder är

(
j
I
!
i

och
samt

f"(«+8i+48c)=\/[(f"«)^+64(£"6)=+2304(«"c)=],

h vårföre

f"(6+12c)=V[(f"6f+l44(f"c)=],

£"* _ /«+8/>4-48r\^ //(5'^j)=+(>4:f"6)=^+2304:f"c)= (e"bf+lU{e"cfi
~\~T+12c
yV V
(a+86-h48c)=' ^
(6 + 12cP J
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eller, med uteslutande af sist anförda qvantitét,
som för sin ringhet här icke verkar någon så
stor ändring att afseende derpå behöfde hafvas,

och således vattnets största täthet vid ^=4^o3f
±o°,i34 Cels. Detta värde skiljer sig allenast
med 0^,77 ifrån det jag förut funnit, men synes böra föredragas det fÖrra, emedan det innehållas inom trängre gränser.
MuNCKE uppgifver tre af honom funna observations-sedem
rier ,
han på mera än ett ställe försäkrar äga utmärkt grad af tillförlitlighet, och
h vilka således böra anses hafva mycket företräde framför min af honom förkastade. Den opartiska, blott sak, ej personer åseende kalkylen
må afgöra om och huruvida detta omdöme är
med verkliga förhållandet öfverensstämmande.
Han nyttjade den af De Luc använda metoden,
att uti tvenne termometerlika glaskulor med
glasrör instänga vatten, hvars stånd vid särskilta temperaturer iakttogs. Den ena kulan af
0,75 Paris, tums diameter, innehöll 0,22, och
den andra B, af i, 25 tums diameter , 1,02 Paris,
kubiktums rymd. Genom ifyllt och olika värmt
qvicksilfver bestämde han hvardera glasets utvidgningar, och begagnade sedan den större kulan B till erhållande af serien N:o i , samt den
mindre till serien N:o 2. Dessutom fyllde han,
till särskilta försök, kulan j4 med vatten, och
så mycket qvicksilfver, som efter beräkning borde kompensera glasets utvidgningar, hvarigenom
alltså det observerade vattnets volym betydligen minskades, och fick dermed observationsserien N:o 3.
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Ehuru dessa serier efter de små vaLten-qvantiteteraas olika belopp nödvändigt måste vara
af olika vigt, särdeles som Muncke ock sjelf anmärker, att serien N:of, uppkommen sist, sedan
han genom utliållande öfning redan lärt känna
de mångfaldiga biomständigheter, som borde afses, och undvika de derur lätt uppkommande
fel, framför de öfriga äger företräde, har han
dock användt dem alla lika, och till grund för
sin beräkning nyttjat media aritmetika i de fall
då flere uppgifter för samma värme funnits,
men ock ensamma värden för sådana temperaturer, vid h vilka endast uti en serie blifvit observeradt. Och ehuru observationer i alla serierna funnos äfven för värmen ifrån 1° till 7°, har
han dock, för att undvika negativa qvantiteter,
uteslutit dem ifrån beräkningen, och således uraktlåtit att begagna alla de uppgifter, som i frågan om värmen för vattnets största täthet äro
de vigtigaste, och måste hafva största inflvtande. Dem förutan måste således denna bestämmelse nödvändigt vara mindre riktig, än om ock
de, samfält rned de öfrige, fått bidraga till resultatet. Sålunda kommer han till konditionaleqvationer, h vilkas form visar, att om ock minsta qvadrat-inetoden blifvit använd, åtminstone förmånerna af Gauss's eliminationsmetod icke blifvit begagnade till fnmande af ofvan uppgifna finaieqvation, hvars koeflicienter äro uträknade ända till trettie decimaler, ehuru utur
jemförelsen mellan observations- och beräkningsresultaterna kan finnas, att sannolika felet, som
genom formelns begagnande begås, afticierar
redan fjerde decimalsifran. Denna jemförelse
gifver nemligen
summan
af felens q vad rater

5=0,000001196, och sannolika felet =0,00012;
men då således redan fjerde och femte decima^
len äro osäkra, synas de följande aS vara föga
nyttiga. Derjemte innebära ock de af Muncre
sjeir (sid. 3oo, 3oi,3o2) uppgifna skillnader mellan de observerade och beräknade värden oemotsägliga bevis derpå, att någon anmärkning kan
äga rum, vid antingen observationerna eller beräkningen, eller begge. Dessa skillnader borde
nemligen , om intet konstant fel inverkat på de
förra, och om tillika den sednare blifvit tillbörligen utförd, vara någorlunda jemt fördelade öfver hela serien; men befinnas icke så, utan
tvertom betydligen tillväxande med värmen. Han
fann dem sådana som följande uppställning dem
visar:
Värme.

SkillDader.

Värme.

10
15
20
25
30
35
40
45
50

+0,0000040
—0,0000082
+ 0,0000057
—0,0000429
°
5—0,0000118
—0,0000048
—0,0000691
—0,0000372
—0,0000276
+0,0000367

55
60
70
65
75
80
85
90
95
100

Skillnader.
+ 0,0001851
+0,0001965
+0,0002701
—0,0000794
+ 0,0002748
+0,0002384
+0,0001737
—0,0000202
—0,0003956
—0,0008433

Man ser tydligen att dessa tal fortare till-växa än i enkelt förhållande af värmen, och att
de, om de fullständigt beräknades, skulle gifva
eqvation för en kroklinie. Till undvikande af
vidlyftighet må de dock här beräknas allenast
efter denna enklare, för ändamålet tillräckligen
noggranna funktionsform: .r=Ä+|3^, då qvadratmetoden gifver
0,0029251=20« +1050/9,
0,2318076=1050«v +71750^,
K. V. A, Handl. i833.
^2
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hvarur
eller

« =— 0,0001008, samt /?= 0,000004706,

xrr— 0,0001008 + 0,0000047ö6f.
Deraf finnes, att, emellan ^=0 och ^=ioo,

x

varierar ifrån — 0,000 lOoS till +0,0003698 , h vilket oemotsägligen bevisar, att något med värmen tilltagande konstant fel, som genom beräkningen icke kunnat borteliraeneras, insmygt
sig, och måste verka oriktighet uti bestämmelsen af hufvudresultatet.
I förmodan att något tillförlitligare resultat
kunde finnas genom begagnandet af Muncres bästa serie N:o i ensam, och af dess alla 48 uppgifter (sid. 282, 283 i ofvan citerade il/ew. pr^i-.),
företog jag beräkningen deraf efter minsta q vädrat-metoden,men använde endast tredje digniteten af värme-expressionen , emedan jag tydligen såg, att med införandet af flera termer
ingen förmån vinnes.
Jag fann då följande:
Serien N/o i.
25,147173 =
1987,6063 =
167100,41 =
hvilka med

82004a
+ 57720965
+
5772096a + 4586763926 +
458676392a + 38733740776^» +
det dessutom funna

458676392c ;
38738740776c ;
3387826129064c;
värdet

iJ-Ci^ — 1)2=0,00862061
gifva

a = — 0,000025424;
^.= + 0,0000057457;
c= — 0,000000012954;
och vattnets volym v
sådan:

Log.
Log.
Log.
för

a =0,4052419 — 5/z;
6 = 0,7593425 — 6;
c=0,1123994 — 8/2 ;
temperaturen t Cels.

II) z^c=l — 0,00002542^ + 0,0000057457^= — 0,00000001 2954;',
samt summan af felens qvadrater 6^=0,00000 1 i,
felet g"i^ = o,ooo i i , hvilket såleoch sannolika
des är mera än fem gånger större än det, hvar-

med

min observationsserie är behäftad. Denna

finaleqvation gifver det oförmodade resultat, att
värmen för vattnets största täthet vore ^= 2^,28 C,
hvilket, om man besinnar hvad ock Muncke sjelf
(sid. 3o4) uppgifvit, att denna värme icke kan
vara under 3°,5 C, måste vara ifrån sanningen
mycket afvikande, och således ovedersägligen ,
bevisa, att observationsserien icke kan vara så
tillförlitlig som den föregifvits.
Detta oväntade förhållande föranledde den
förmodan, att de öfriga tvenne serierna, eller
åtminstone en af dem, skulle gifva ett åt motsatt håll afvikande resultat, så att Muncke dock
genom begagnande af allas medeltal kunde hafva
fått det af honom funna värdet. För att utröna detta var nödigt att af nyo beräkna äfven
dem.
Sålunda fann jag för
Serien N:o 2:
24,10398=
72640a +
5522400Ä+ 451823312c;
1962,0898 = 5522400a + 4518233126+ 38542999200c;
166615,52 =451823312a + 385429992006 + 3382140107920c ;
samt
^(t;— 1)»=0,0085289149 ,
och
rt =— 0,000027744;
Log. a=0,4431650— 5n;
6= + 0,0000058552i
Log. 6=0,7675435 — 6;
c=-- 0,000000013772; Log. c=0,1389926— 8/i;
eller
III)
samt

= 1 — 0,000027744? -f 0,0000058552?» — 0,000000013772?^ ;
5=0,00000125, och €'V=0,00014;

hvaraf största täthets värmen
Serien N:o 3:

blir ^= 2^,39 C.

24,02568= 72640rt+ 55224006+ 451823312c;
1954,6175= 5522400a + 4518233126+ 38542999200c;
165945,62 =451823312a + 385429992006 + 3382140107920c;

i8o
samt
och

^•(z; — 1 )2 = 0,0084645286 ,
a=— 0,000022435;
6 = + 0,0000057105;
c=— 0,00000001,3026;

Log. a=0,3509292— 5/2 ;
Log. 6=0,7566799 - 6;
Log. c = 0,1148145 - S/i;

eller
IV) v=i — 0,000022435? + 0,0000057105«2 — 0,000000013026?%samt
0,00000143, och €''z^= 0,0001 5;
hvaraf största täthets-värmen blir ^= 1^,98 G.
Hvad jag förmodade har således icke inträffat, och det nu funna förhållandet tvingar
mig oemotståndligen till dessa slutsatser : 1:0 att
deafMuNCKE uppgifna observationsserier , hvarvid
sannolika felet öfverhufvud taget befunnits vara
sex gånger större än vid mina observationer,
alldeles icke kunna, och derfÖre ej heller böra,
i sin helhet användas till att bestämma nås^ot
specielt emellan värmegraden o och p inträffande förhållande; men att, om man dock envisas
att göra det, man lättligen skall finna, 2:0 att
han icke utfört sin beräkning efter minsta qvadrat-metoden , utan otvifvelaktigt efter någon
annan godtycklig , som ej gifver det sannolikaste resultatet; samt 3:o att uti alla tre serierna
insmygt sig något, troligen af observationsmetoden beroende, konstant fel, soui genom beräkningen ejkunnat bortelimineras.
För att motivera det första af dessa omdömen, behÖfver jag endast anmärka , att det otvunget följer af jemförelsen mellan volyniförändringarne inom de oranämda värniegraderna och de
genom beräkningen uppdagade sannolika felen.
Såsom nyss fanns, äro dessa uti bestämmelsen

i8i
af v — I, eller som
stående fel

är det samma,

af

åter-

uti Serien N:o i =0,0001 1,
N:o 2 =0,000(4,
Nio 3 =0,0001 5,
och uti MuNCKES, alla serier sammanfattande, beräkning . .
Deremot förekomma de genom
volymerna 1;— i sådana:

.

= 0,000 i2o

försök bestämda

Uti Serien
N:o I.

Uti Serien
N:o 2.

Uti Serien
N:o 3.

I alla Serierna
tiiisamman.

—0,0000566
2 1" —0,0000966
3
—0,0001114
4
—0,0001179
5
-0,0001161
6
—0,0000808
7
—0,0000455
8
0,0000149
9
0,0000753

—0,0000356
—0,0000713
—0,0001158
—0,0001248
—0,0000983
—0,0000895
—0,0000363
—0,0000009
0,0000435

—0,0000416
—0,0000833
—0,0000937
— 0,00ol041
—0,0000729
—0,0000520
0
0,0000208
0,0001145

—0,0000446
—0.0000837
^0,0001070
—0,0001156
—0,0000957
—0,0000741
—0,0000272
0,0000116
0,0000777

t.

Således är, med undantag af tre fall bland
trettiosex, värdet v — i inom dessa gränser mindre än sannolika felet ^ hvaraf är klart, att af
dessa beräkningar alldeles intet resultat om
lymerna under 10^ värme kan dragas, emedan
med tilläggningen af sannolika felet + 0,00012
med lika sannolikhet för hvart fall, af t. ex.

voman
kan,
den

af MuNCKE begagnade serien få allt hvad man arbiträrt behagar, och således intet med visshet.
Påståendet att Muncke till sina beräkningar
icke rätt begagnat minsta qvadrat-metoden vore
lätt att direkt styrka dymedelst, att jag å nyo
företoge hela beräkningen med de observationer
han begagnat; men

jag kan spara mig den mö-
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dan, som jag tydligen ser icke leda till något
användbart resultat, då jag endast anmärker,
att koefficienterna för öt, b och c för detta fall,
der observationerna N:o i — 7 äro boitlemnade,
med begagnande af hvad jag för serien N:o 1
uppgifvit finnas sålunda:
fa=82004
—^(13,2^32, . . 72)=81864,
"'lSd:2u;''?o"rt=5™
-^,l',03,33, . . 73)=5771,H,2,
lc=458676392— 2'(14,24,34, . . 74}=458671716,
och lika så uti de följande:
38738740776 — ^(15,2^35, . . 75)=38738711768,
samt
3387826129064~^1S2S3S . . 7^)=:3387825944244 ,
så att de sednare membra
tionerna bordt vara

uti konditional-eqva-

8l864fl -H
57713126 +
458671716cr + &c.
5771312a + 458671716^i + 38738711768c + &c.
458671716rt + 38738711768J + 338782S944244c + &c.
b vilka dividerade, det första med 654,912, del
andra med 2565, o3 och det tredje med 1299353,3,
för alt åtminstone i första termen
komma till
likhet med Muncres uppgift, förvandlas till dessa:
125fl+ 8812,356+ 700356,3c + &c.
225a + 17881,746 + 1510264,2c + &c.
353a + 29813,896 + 260731Sc + &c.
h varemot Muncke har dem sådane:
125a + 16456 -f 22625c +&c.
225a + 51456 + 119475c + &C.
353a + 129496 + 494837c + &c.
livaraf påtagligen är klart, att han gjort sin beräkning efter helt andra grunder än största sannolikhetens.
Att något konstant fel insmygt sig i dessa
MuNCKEs observations-serier, troligen i dera alla
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tre, synes man böra sluta af beska flfenheten af
de skiUnader som uppkomma, då man ifrån det
efter formlerna beräknade värdet af v — i subtraherar det observerade. Dessa skillnader befinnas nemligen ifrån o® ända till 20° och 2 5^
alla utan undantag vara positiva, hvarefter de
börja visa sig ömsom positiva och negativa. Deraf måste slutas, att talen för värmegraderna ifrån
o till ungefär 3o utgöra ett annat system än de
mellan 3o och 100, och således att något konstant fel verkat denna fördelning i tvenne systemer, h vilken ock blir synlig om i fråga varande experimental-qvantiteter på vanligt sätt
med koordinater konstrueras att bilda en krok°
linie, som, vid omkring 20> eller 3o värmegrader såsom abscissor, får en krökning, hvilken
tyckes till någon del bryta kontinuiteten med
den öfriga linien. — Äfven den omständigheten
styrker förmodan om något begånget konstant
fel, att alla experimental-qvantiteterna ifrån
till 1 5^, eller just i den regionen inom hvilken
det sökta minimum inträflfar, uti serien N:o 3,
äro större än uti serien N:o i , h vilket sannolikt icke bordt hända, om olikheterna i dessa
serier berott endast af oundvikliga observationsfel. Och då sedermera någon så jemt fortfarande öfvervigt icke förekommer, så synes ock
detta förhållande antyda någon föregången systemförändring. Allt detta bör vålla, att det ena
systemet ej får användas för att bestämma ett
förhållande i det andra, och att om sådant likväl skett, det derigenom funna resultatet ej kan
med skäl göra anspråk på full tillförhtlighet.
Tillämpningen af allt detta på Munckes observationer och beräkningar är sjelfbuden, hvarföre man såsom fullt afgjordt måste antaga, att
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hans uppgift, det vatten vore tätast vid värmen
3^,78 C., icke kan vara felfri.
Men ehuru man således till en så delikat
bestämmelse^ som den i frågavarande, icke får
nyttja dessa observations-serier i sin helhet, skall
det dock tvifvelsutan blifva vinst för vetenskapen att underkasta den beräkning styckevis eller fördelade i tvenne afdelningar. I alla fall
bör ej lemnas outforskadt hvad de sålunda gifva.
Beräkningen af de första 33 observationerna af serien N:o i, ifrån t=i till ^=33 inklusive, leder till dessa konditional-eqvationer :
1,387445= 12529a +
314721Ä + 8432017c,
37,994271= 314721a + 8432017i+ 235306401c,
1072,58927 = 8432017a + 2353064015 + 6753644689c ,
och
^(v — 1)« = 0,0001724769 ,
hvaraf finnas

samt

fi=— 0,000060835;
b=
0,0000081037;
c =—0,000000048282;

Log. a=0,7841526— 5n,
Log. 5 = 0,9096817 — 6;
Log. c= 0,6837852— 8n;

V) 2^ = 1— 0,000060835i + 0,0000081037i? — 0,000000048282««;
och
.9= 0,0000000041; £"2^=0,00000789; «"a = 0,00000071 ;
£"5=0,000000065;
é"c =0,00000000144;
hvaraf vattnets minsta volym finnes inträffa vid
z = 3o,879 + 0^058 G.
De första 18 observationerna af serien N:o
2, eller ifrån
till ^=3o
inclusive, gifva
följande :
0,2553477=
3165a +
650255 +
1538937* ,
6,5135787= 65025a + 15389375+ 39564825c,
173,4756051 = 1538937a + 395648255 + 1067623545c,
Qch
1^ — 1)» = 0,0000285322;
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hvaraf

samt

fl = — 0,000059269;
b=
0,0000076816;
c=— 0,000000037159;

Log. a = 0,7728287 — Sn,
Log. 6=0,8854532—6,
Log. c = 0, 5700696— 8«,

VI) 2^=1 ~0,000059269i + 0,0000076816^«— 0,000000037159««;
och
^=0,00000000659;
£''z/= 0,00001414; €"a= 0,000001714;
£''6 =0,0000001956 ; f"c= 0,000000004938;
och vattnets rniusta vo\ym vid
t=3«,972±0°,159 C.
De första i8 observationerna af serien N:o
3, ifrån t=v tiil ^=3o inklusive, gifva följande:
0,2638941=
3165fl+
65025Zi+ 1538937c,
6,6132041=
65025a + 15389376+ 39564825c,
174,6943525 = 1538937^ + .395648256 + 1067623545c ,
och
^(2^ — 1)3 = 0,0000290176,
hvarur erhållas:

samt

«=— 0,000047464;
6=
0,0000071327;
c=— 0,000000032629;

Log. a = 0,6763665 — 5« ,
Log. 6=0,8532551—6,
Log. c=0,51361l4— 8/2,

VII) v=l— 0,000047464? + 0,0000071327i2 — 0,000000032629i«;
och
^=0,00000001249; g"i; = 0,00001946; €''«= 0,000002360;
£"6=0,0000002693 ; f''c= 0,000000006797.
Deraf finnes vattnets minsta volym inträffa vid
i=3o,406 + 00,206 C.
Dessa beräkningar leda otvunget till följande slutsatser: i:o att sist granskade serie N:o 3,
som i sitt resultat för mycket afviker ifrån de
öfriga, och som gifver ett värde för t vid vattnets största täthet, hvilket synes vara långt utom
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gränserna för sannolikheten i denna bestämmelse, alldeles icke kan eller bör begagnas för att
i sagde fail finna värdet af t\ och 2:0 att de
öfriga tvenne serierna, så partielt begagnade
som här skett, fullkomligen bekräfta den bestämmelse hvilken genom mina observationer
funnits, emedan resultaterna ifrån alla tre hållen ligga inom hvarandras sannolikhets gränser.
Hvad beräkningen af Sta^ipfers observationer beträffar, så måste man anmärka att han
utfört den på ett sätt, som icke lemnar tillräcklig och tillfredsställande upplysning om alla till
problemets upplösning behöfliga omständigheter.
Han uppgifver väl (sid. iii), att beräkningen
efter minsta-qvadrat-metoden vore ett ytterst
mödosamt och föga lönande arbete, samt förebär förmenta skäl, som skulle afråda derifrån;
men deremot bör erinras, att man i detta fall
icke får sky arbete, och hvad derigenom kan
vinnas, skall snart bli synbart. Jag har ansett
min företagna granskning vara ofullständig om
jag icke underkastar mig detta beräkningsarbete,
och deri innefattar alla hans experimental-uppgifter, till antalet io5; jag har fullgjort det,
och så begagnat hans erfarenhet, att jag först
till Celsianska grader reducerat termometer-uppgifterna, och sedan, för att finna deremot svarande vattenvolymer, uti värdet för vigten af
en Wiener kubiktum vid 0° dividerat alla öfriga värden. Sålunda har följande uppställning
uppkommit, deri t utmärker värmen , och v
vattenvolymen :

J

1. 1
— 0°5
0
+ 0,1
1,0
1,5
1,6
2,0
2.1
2,3
2,8
2,9
2,9
3,1
8,2
3,3
3,4
3,4
3,9
4,1
4,2
4,4
4,7
4,8
5,4
5,9
5,9
6,1
6,1
6,1
7,0
7,1
7,1
7,1
7,2
7.6
7,8
8,3
8,4
8,5
8,6
8,8
92
9,5
97
10,4
10,6
10,7
11,0
11,1
11,2
11,8
12,1
12,2

+ 0,0000187
0
— 0,0000110
0,0000608
0,0000723
0,0000795
0,0000875
0,0000975
0,0001008
0,0001093
0,0001083
0,0001115
0,0001068
0,0001098
0,0001138
0,0001160
0,0001165
0,0001133
0,0001138
0,0001193
0,0001088
0,0001093
0,0001055
0,0000970
0,0000830
0,0000790
0,0000762
0,0000715
0,0000805
0,0000301
0,0000388
0,0000298
0,0000315
0,0000193
0,0000015
+ 0,0000069
0,0000410
0,0000415
0,0000465
0,0000595
0,0001500
0,0001050
0,0001225
0,0001582
0,0002120
0,0002320
0,0002432
0,0002677
0,0002910
0,0002840
0,0003467
0,0003925
0,0003965

t.
13,0
13,0
13,2
13,5
13,8
14,1
14,8
14,8
14,8
14,9
15,0
15,0
15,6
15,7
16,0
16,1
16,8
17,1
17,1
17,4
17,7
17,9
17,9
18,2
18.3
18,8
19,0
20,3
21,3
21,7
21,7
21,8
22,2
22,5
23,0
23,8
24,6
25,1
25,4
26,6
26,8
28,3
28,9
29,8
29,9
30,8
32,1
32,3
32,7
33,3
36,1
37,5

y

1.

0,0004937
0,0005132
0,000533a
0,0005750
0,0006217
0,0006462
0,0007475
0,0007505
0,0007575
0,0007767
0,0007812
0,0007867
0,0008807
0,0008815
0,0009450
0,0009570
0,0010770
0,0011340
0,0011452
0,0011889
0,0012367
0,0012869
0,0012865
0,0013537
0,0013590
0,0014645
0,0015047
0,0017627
0,0019815
0,0020770
0,0020832
0,0021127
0,0022037
0,0022610
0,0023950
0,0025710
0,0027790
0,0028992
0,0029719
0,0032995
0,0033550
0,0038000
0,0039837
0,0042650
0,0042822
0,0045585
0,0049530
0,0050197
0,0051637
0,0053257
0,0063400
0,0069389

i88
Dessa värden behörigen behandlade gifva
följande eqvationer:
3,0481656= 28499,78a +
685876i+ 18460017c,
85,2182460=
685876a + 18460017&+ 534267832c,
2514,8508563= 184600,17a + 5342678326 + 16249352321c,
med
Z{v — \f = 0,0003983946,
h varur finnas
a =—0,000058055;
6=
0,0000079603;
c = — 0,000000041;

Log. a= 0,7638388— 5/2;
Log. 6 = 0,9009284 — 6;
Log. c = 0,6127922 — 8/i;

eller
VIII) i;= 1 — ©,000058055? + 0,00000796?» — 0,00000004le« ;
samt
»5=0,000000127; £^'2^= 0,0000238; «"a= 0,0000010074;
«"5= 0,00000009246; €"c =0,00000000197;
och vattnets minsta volym vid
f = 3°,755+0»,073 C.
Detta resultat är närmast lika med det som
Stampfer sjelf genom sin beräkning funnit, dock
behäftadt med nära dubbelt större sannolikt
återstående fel än det han uppgifvit. Äfven detta här bestämda har genom den stora mängden
af observationer blifvit så litet, att det skulle
försäkra hans experimental-serie om mycken tillförlitlighet, om icke andra omständigheter i betydlig mån minskade densamma. Den af Muncke
mot vägningsmetoden gjorda anmärkning, att
vattnet icke i 6 eller 10 sekunder kan vara stillastående, men som på mina försök orätt tillämpas, träffar med mera skäl en del af Sta:>ipfers
observationer. Han har väl sökt undvika den
derigenom, att försöken anställdes, så mycket
möjligt varit, uti luft som hade lika temperatur
med vattnet hvari vägningen skedde; men att

det ej fallkomligen lyckats, visar beräkningen
med hans uppgifter, och han anmärker sjelf,
att det varit ganska svårt att utÖfver 25^ R. värme utsträcka försöken (sid. 90). Att något, troligen af denna omständighet beroende, konstant
fel insmygt sig, antyder påtagligen gången och
förhållandet af skillnaderna mellan vattenvolymens värden, bestämda genom försök och kalkyl. De äro i början större, ifrån till 6° R.,
sedan mindre till omkring 17°, men tillväxa
derefter betydligen, äro således synbarligen föränderliga förhållande
i
till svårigheten att åstadkomma den omgifvande luftens temperatur lika
med vattnets, och skulle, grafiskt konstruerade, bestämma en kroklinea. Om man, med åsidosättande afdenna krökning, endast på enklaste sättet, emedan större noggranhet deruti här
icke är i fråga, efter qvadratmetoden beräknar
dessa skillnader =jc, så befinnas de efter temperaturen =t Cels. fortgå efter denna regel:
a: =0,0000035 + O,00000048t ,
och således ifrån t=o , der x=o,ooooo,35,

till-

växa till t='5''jy der x=:0, 00002 16. Men just
denna tillväxt bevisar oemotsägligen inverkan af
något konstant fel, som åter gör det nödvändigt, antingen att ifrån bestämmelsen af värmen
för vattnets största täthet alldeles utesluta åtminstone de uppgifter som funnits vid 2 5^ värme och derutöfver, eller ock begagna dem med
den vigt de efter återstående felens storlek äga.
Sker det förra, så gifva Stampfers sålunda begagnade återstående nittio observationer följande:
0,9476145= I4470,68rt+ 247943,8^+ 4604463c,
18,6316105= 247943, 8^4- 4604463 b+ 90119637c,
376,4357003 = 4604463
« + 90119637 & + 1831223743c,

igo
med
2'(2; —1)2 =0,0000782785 ;
hvariitur finnas

eller

rt = — 0,00006028; Log. a = 0,7797991 —
& = — 0,0000082138;
Log. é=0,9l45452 — 6 ;
c =—0,00000004731.3;
Log. c = 0,6749807 —
;

IX) v = 1 — 0,00006028? + 0,000008214«2 — 0,0000000473^';
samt
^=0,00000009046; £"2; = 0,00002175 ;
= 0,000001 523;
=0,000000199;
c = 0,00000000621;
och vattnets minsta volym vid
i = 3",790+ 0°,140 C;
hvilket värde nödvändigt måste vara sanningen
närmare än det of van anförda.
De bestämmelser af värmen för vattnets
största täthet, hvilka till följe af förestående
granskning böra anses vara de mest tillförlitliga,
äro således följande:
inom sannolika gränserna.

3 89"
MuNCKE,

^=3,879 ± O, o58 . . |3'g2i

MuNCKE,

^= 3, 972 ± 0, 1 59 . .

Stampfer,

^=3, 790 ± o, 140 . .

{4°
'g^Q

hvilka värden så nära med hvarandra öfvereusstämma, att de alla innefattas inom de glänser,
som sannolikheten för hvaijeafdem bestämmer,
och finnas således fuUkomligen bekräfta hvarandra. Aritmetiska medeltalet af dem är ^ = 3^,92;
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men

oni medelvärdet

sökes med

afseende på

hvarderas relativa vigt, så finnes 3^,90 ± o°,o4
C, som bör anses vara så noga funnet, som
vetenskapen det för närvarande kan åstadkomma.
Förestående granskning, som haft för ändamål att bestämma det sannolikaste värdet af den
värme, der vattnets täthet är störst, bör icke
lemnas obegagnad för den frågan, hurudan vattnets volym, till följe af härtill samlad erfarenhet, vid h varje värmegrad nu bör anses sannolikast vara. Ville man till utrönande deraf använda allenast en eqvation, gemensam för hela
omfånget af vattnets liqviditet, så vore onekligen en efter Munckes observationer beräknad dertill lämpligast, emedan de äro de enda som sträcka sig öfver hela detta omfång. Men då en sådan ändock icke är annat än empirisk, så synes
det, med anseende på ofvan anförda anmärkningar, vara rättare att för detta behof, och för
alt närmare approximera erfarenheten och sanningen, begagna tvenne formler, särskilta för
värmegraderna ifrån o till 3o, och för dem ifrån
3o till 100 C. Och emedan ingen af de för förra fallet ofvanföre funna eqvationer I, V, VI,
IX bör förkastas, utan de synas något så när
alla förtjena lika afseende, så är utan tvifvel
ändamålsenligast, att af dem begagna medium
aritmeticum, då den ifrån ^=o till ^=3o gällande eqvationen blir denna:
X) 1; = 1 — 0,000057577? + 0,0000075601 — 0,000000035091 2%
hvilken ock i det afseendet öfverensstämmer med
hvad här förut är funnet, att den bestämmer
största tätheten att inträffa vid ^=3°,92.
Likaså har jag för det andra behofvet, ifrån
^=3o till ^=100, beräknat Munckes alla tre serier, och funnit
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af den första:
XI) =1 — 0,0000056195? + 0,0000051 5927^^ _ 0,0000000089138£^ i
af den andra:
XII) v=i — 0,000012174? + 0,00000544666^2 _ 0,0000000111791^ ;
och af den tredje:
XIII) v = 1—0,00001046?
+0,0000054039?^ —0,000000011133?';
af hvilka medelvärdet blir:
XIV) = 1 — 0,0000094178? + 0,00000533661 — 0,00000001 04086? ^
I öfverensstämmelse med all den erfarenhet

Cels.
Värme

som härtill bör anses vnra den tillförlitligaste,
uppkommer således, med begagnande af eqv. X
och XIV, följande
Volym
. och
1 täthet.
Tabell öfver destilleradt vattens volym
Volym.

1,000000
1
0,999950
2 0° 0,999915
3
0,999894
3,9
0,999882
4
0,999888
5
0,999897
6
0,999919
7
0,999956
8
1,000006
9
1,000069
10
1,000145
11
1,000235
12
1,000338
13
1,000453
14
1,000581
15
1,000720
16
1,000872
17
1,001035
18
1,001210
19
1,001397
20
1,001594
21
1,001802

1

Täthet.
1,000000
1,000050
1,000080
1.000106
1,000118
1,000112
1,000103
1,000081
1,000044
0,999994
0,999931
0,999855
0,999765
0,999662
0,999547
0,999419
0,999280
0,99^.)l'J8
0,998966
0,998791
0,99^^605
0,998408
0,998201

22
24
23
25
26
27
28
29
30
35
40
50
45
55
60
65
70
75
80
90
85
95
100

Täthet.
1,002022
1,002251
1,002491
1,002741
1,003001
1,003271
1,003549
1,003837
1,004216
1,005761
1,007496
1,009434
1,011570
1,013894
1,016398
1,019078
1,021920
1.024921
1,028072
1,0313(U
1,034791
1,038346
1,042016

0,997982
0,997754
0,997515
0,997267
0,997008
0,996740
0,996463
0,996178
0,995802
0.994272
0,992560
0.990654
0,988563
0,986297
0,98.i867
0,981280
0.978550
0,9,Db8;>
0,972695
0,969590
0,966379
0,963070
0,959678
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På ofvannämde ställe (pag. 23 i) förekommer
en afhandling under titel: Sätt att under rekognoscering medelst 4 pejlingar och Z:ne efter en led ut seglade distanser finna det jagade
objektets af stånd j kurs och distans.
Författaren antager^ att ett skepp utseglar
i rät linea distanserna FG , GH , H J, och under tiden pejlar ett annat fartyg, hvilket äfven
i rät linea utseglar distanserna KO, OS, SR,
första gången efter lineen jPÄ, andra gången
efter GO, tredje gången efter HS, och fjerde
gången efter J/R. Dessa fyra lineer äro således
gifna till läge, äfvensom deras afskärningar E,
B, C, D, L, M äro gifna. Vidare antager författaren, att distanserna KO, OS, SR, som det
pejlade genomlupit emellan pejlings-lineerna,
hafva sinsemellan samma proportion, som det
pejlande fartygets utseglade distanser FG, GU,
Hji, Och efter en sådan rörelse låter tänka sig
äfven utan att vara uniform, vill jag här beteckna den med proportionel rörelse, som båda
fartygen hafva inbördes.
K. v. A, Haridl. 7833.
«^
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Författaren nämner af stånd och distans,
utan att närmare förklara sig öfver dessa ord.
Och efter det alldeles icke är troligt, att han
dermed velat utmärka en och samma sak, förmodar jag, att han med af stånd förstått fartygens afstånd ifrån hvarandra vid hvarje pejling,
och med distans längden af den väg, som det
pejlade fartyget genomlupit emellan tvenne pejlingar,varigenom
h
dess hastighet är gifven.
Om nu lineen KR är så dragen, att den
uppfyller problemets vilkor, så Ledömmes afståndet genom storleken af någon pejlings-linea (lät
vara GO); kursen genom vinkeln, som KR gör
med någon af nämda lineer; och hastigheten af
längden, som upptages emellan två af dem tagna huru som helst.
Författaren uppgifver ett sätt att konstruera
denna linea.

Då jag nyligen råkade att läsa denna afhandling, och började undersöka hvad grund
författaren haft till den framställda konstruktionen, hvilken föreföll mig något besynnerlig, fann
jag snart att problemet är helt och hållet odetermineradt, och att pejlings lineei iias inbördes läge
kan vara sådant, att ingen upplösning är möjlig.
Till att förklara detta, antager jag alt är
en sådan linea, som problemet fordrar , nemligen
att KO:FG::OS:GH::SR:HJ, Genom någon
af skärnings-punkterna A, OyS.R (lät vara O),
som är bekant, när lineen är konstruerad, och
som sökes, när den skall konstrueras, dragés
en linea PQ parallel med iT/^, hvilken rakar
HS i JV. Ifrån Ä' och R dragas KP , RQ parallela med HS. Då äro PQ och KR skurna i
samma proportion; följaktligen äro PQ^ FA
skurna i samma juoportion, så att PO:j\0::FG
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iGH och NO:NQ\:GH:HA. Vidare efter HD
iGH::DN:NO, och GHiHJi.NOiJVQ, är HD
:HA:: DJV: NQ , hvaraf följer, att punkterna A,
Df Q ligga i rät linea. Det bevises på samma
sätt, att punkterna Fy D, P ligga i rät linea.
Och efter QR : DM: : AQ : AD::FP:FD::PK: DB,
är QR:PK::DM:DB. Men QR:PK::QO:PO
::AG:FG. Derföre är DM: DB ::AG: FG. Om
ifrån R och S dragas till QP lineer, som äro
p.irallela med FK, bevises på lika sätt, att
CE:BE::AG:GH, och om ifrån R, S, K dragas lineer parallela med GO, att ED: DLllFH
:HAy äfvenså, om ifrån K och S dragas lineer
parallela med AR, att OL: LM::FG:GH.
Det är således ett nödvändigt vilkor för
möjligheten af problemets upplösning, att tre
pejlingslineer, tagna huru som helst, skola afskära på den fjerde delar, som äro proportionela
mot de delar, hvilka samma pejlingslineer afskära på FA, Det bör äfven märkas, att denna
omständighet icke kan hafva rum hos en pejlingslinea, utan att äfven tillhöra de öfriga tre.
Detta gifver mig anledning, att i förbigående anmärka ett misstag af författaren i den
konstruktion han uppgifvit. Der sökes nemligen
punkten R derigenom att lineen xy afskär den
fjerde pejlingslineen AR, sedan punkterna .r och
j förut blifvit tagna på HS och FK, så att
BD:BX::FG:FA och EB:BY::GH:HA. Men
här är nyss bevisadt, att B D:BM::FG: FA och
EB:BC::GH:HA. Alltså sammanträffa punkterna X och y med M och C, och den sökta
afskärningen uteblifver. Författaren föreslår att
af flera gjorda pejlingar så välja den fjerde, att
nämde afskärning kan äga rum. Men det som
här är anfördt gäller om hvilka fyra pejlings-
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lineer som helst, och det är en förlorad möda,
att på detta sätt söka punkten R.
För att återkomma till ämnet, antager jag,
såsom en nödvändig följd af den betingade proportionela rörelsen, och h varförutan ingen konstruktion kan företagas, att pejlingslineerna skära hvarandra, såsom nämdt är. Låt således BD
vara till DM::FG:GA. Om då ett afstånd GO
är gifvet, så dragés genom O en linea QP parallel med FJ, hvilken råkar HS i iV. Sedan
afskäras OP, NQ , så att JVO:OP::GH:GF och
NO:NQi:GH:IU, Vidare dragas PK, QR parallela med HS, så att de råka FK, JR i K
och Ry h varefter lineerna KO och RO dragas.
Efter JVO:GH::OP:FG, är ]SP:FHi:NO
:GH::DN:DH. Således ligga punkterna PyD,F
i rät linea. Af lika orsak ligga punkterna Q, D,
A i rät linea. Derföre är QR\DM\\QA\DÄ
: : PF: DF: \PK:DB, och QR : PK : : DM: DB
::AG:FG::QO:PO. Hvaraf följer, att punkterna jR, O, K ligga i en rät linea, hvilken i R,
S, O, K är skuren i samma proportion som
QP, eller i samma proportion som AF.
Nu kan samma konstruktion göras till livad
afstånd GO som helst; hvaraf ses, att ett oräkneligt antal lineer kunna framställas, som uppfylla problemels fordi ingår, bland h vilka ingen
visar samma kurs, som en annan, och af hvilka endast två och två kunna vara af samma
storlek. Det är äfven tydligt, att hvar och
en af pejlingslineerna kan utvisa det pejlade
fartygets kurs. Ty efter £B : BC::GH:HJ ,
kan det pejlade fartyget vara vid andra pejlingen i E, vid tredje i B, vid fjerde i C, och
dess slälle vid första pejlingen kan lättligen deraf bestämmas. Äfvenså kan det pejlade fartyget

vara vid första pejlingen i B, vid den andra i
D, vid den fjerde i M, efter BD:DM::FG
:GJ; o. s. v.
Allt detta utvisar tydligen, huru otillräckliga pejlingarna äro till att gifva upplysning om
det som sÖkes, när ingen omständighet dessutom är känd. När afståndet GO, för hvilket
konstruktionen bör företagas, icke är gifvet , blir
allt det öfriga obestämdt.
Om det pejlade fartygets kurs är gifven,
finnes detta afstånd på följande sätt. DT dragés parallel med J^j4 och MT parallel med den
gifna kursen. Om
och GZ> råkas i O, är GO
det sökta afståndet. Ty AT:TO::GD:DO::AD
:DQ::JM:\MR. Derföre är RO parallel med MT.
Om det pejlade fartygets hastighet är gifven, så att längden af KR är bekant, blir saken i de flesta fall tvetydig, efter tvenne lineer
kunna konstrueras, som äro af samma storlek.
För att upplösa problemet, dragés DZ parallel
med FA, Sedan tages DZ=AG, så att DZ och
AG äro på samma sida om GD, Derefter dragés ZM. Efter FA:KR::AG:RO, och KR är
gifven till storlek, är äfven längden af RO gifven. Lät denna längd betecknas med L, Om D
läges till medelpunkt och med radien L uppritas en cirkel, skall denna cirkel antingen skära
ZM i två punkter, eller tangera ZM, eller icke
råka ZM. Om cirkeln skär ZM, lät t vara en
skärningspunkt. Sedan Dt blifvit dragen, dragés
MT parallel med Dt, Genom punkten T, der
MT råkar DZ, dragés AT, som råkar GD i O,
då GO blifver det sökta afståndet. På lika sätt
kan ett annat afstånd bestämmas genom cirkelns
andra afskärningspunkt. Efter nu Z>Z är parallel
och lika stor med GA, äro GO och AZ paral-
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lela. Således AT.AO\.ZT\ZD.

Men AT\AO

:'.AD'.AQ\\AM:AR. Deiföre äro RO, Ml' parallela, och RO'.MT::AO:AT::ZD:ZT:: Dt
:M1\ hvaraf följer att RO = Dt = L.
Om cirkeln tangerar ZM, bestämmes alståndet GO på samma sätt.
Om cirkeln icke råkar ZM , är det ett tecken, att hastiglieten är för liten antagen, för
att kunna svara mot de verkställda pejlingarna.
Kär de begge lineerna , hvilka frambringas
genom den anförda konstruktionen, nogare betraktas, blir det icke svårt, att skilja tvetydiga
händelser ifrån dem, som ingen ovisshet äro
underkastade. Om lineerna få sitt läge på hvarsin sida om FA, är det tydligt, att endast den
ena kan komma i betraktande. Sådant händer,
när L är större än GA. Om L = GA, är F^
den ena af lineerna. ISär lineerna äro på hvarsin
sida om punkten D, kan icke ett fartyg vara
lika vändt, när det genomlöper den ena, som
när det genomlöper den andra. Således kan af
fartygets ställning, så framt den är känd, afgöras, hvilkendera iineen är den rätta. Detta inträffar, när L är mindre än GA, och ciikelns
afskärningspunkter äro på hvarsin sida om punkten 31, Härvid bör märkas, att BM är den ena
af lineerna, när L=:DM. Egentlig tvetydighet
bör således icke oftare äga rum, än när begge lineerna äro på samma sida om punkten D\
hvilket händer, när cirkelns afskärningspunkter
äro på samma sida om punkten M.
Afsisften med dessa anmärkningar har varit ingen annan, än att gifva några upplysningar i ett ämne, hvilket afhandlingens författare
icke tillräckligen utredt.

Undersökning

af några
belsalter j

cyan-dub-

af
C. G. MOSANDER.

Vid pröFningen af en portion kalkjord , erhållen
i en minera l-analjs, befanns att jorden, mättad
med saltsyra, fälldes af Llodlutssalt. Då calciumjerncyanuren är ett lättlöst salt, ansåg jag den
erhållna fällningen innehålla någon annan metall, än calcium och jern, och anställdes derföre en qvalitativ analys, h varvid upplystes att
fällningen bestod af calcium, kalium, jern och
cyan. Detta resultat föranledde en närmare undersökning af saltets egenskaper och sammansättning.
Ifrågavarande fällning erhålles icke, om till
en mycket utspädd lösning af ett kalkjords-salt,
blodlut sättes; men om kalksalt-lösningen är
koncentrerad, äfvensom lösningen af blodlutssaltet, så uppkommer fällningen om några ögonblick, efter solutionens blandning, men afsätter
sig ej på en gång utan småningom, så att man
flera gånger efter h varannan, kan filtrera lösningen ifrån en ny portion af den bildade fällningen och likväl afsätter sig mera deraf. Det
fällda är hvitt, kristalliniskt; upptaget på filtrum
och tvättadt, minskas det betydligt till volym
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under tvättningen, är således något lösligt i vatten. En portion tvättadt och torkadt salt, omskakades flera gånger, och macererades några
timmar med vatten af +i5°, lösningen filtrerades och 10,333 gr. solution gaf efter afdunstning 0,0 1 3 gr. salt; i del deraf hade således
fordrat 795 d. vatten till upplösning; af kokande
vatten åter behöfver i d. salt endast i44>7 ^'
till upplösning. Lösningen är svagt gul, afsätter
ingenting efter afsvalnandet, men förvarad längre
tid i kontakt med luften, dekomponeras den småningom och får dervid en grönaktig färg. Lösningen fälles så väl af oxalsyrad ammoniak, som
af kolsja^adt kali. Under saltets tvättning synes
äfven en svag dekomposition äga rum, bestående deri, att ytan småningom blir rosenröd. I
utspädd saltsja-a löses saltet med lätthet, men
utfälles igen af konsentrerad syra som tillsättes.
Lösningen i utspädd saltsyra fälles icke af kaustik ammoniak, men af kaustikt kali utfälles kalkjorden. Uti salpetersyra af 1,2 eg. v. upplöses
saltet lätt, lösningen blir gul, med mera salt
brungul, och slutligen sä mörkt biun, att den
blir ogenomskinlig , innan den utspädes, hvarvid
den visar sig vackert rödbrun; härvid uppkommer ingen gasutveckling och solutionen fälles,
bvarken af ammoniak i öfverskott, eller af bernstenssyrad ammoniak; men med blodlutssalt uppkommer iögonblicket berlinerblått. Jerncyanuren har således blifvit förvandlad till cj^inid.
Saltets analys skedde på följande sätt: i
gramm af saltet, torkadt vid +100° upplöstes i
kokande vatten, solutionen gjordes sur med litet salpetersyra, hvarefter en lösning af salpetersyrad silfveroxid tillsattes i öfverskott. Den
erhållna fällningen, hvarom mera längre fram,
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innehöll 0,4761 cyan, men icke spär af chlor,
hvars närvaro kunde misstänkas, då saltet erhållits genom blandning af blodlutssalts-solution
med en lösning af saltsyrad kalk.
1 gr. af samma salt, torkadt vid +100°,
glödgades i öppen luft; det brungula pulvret
upplöstes i saltsyra under utveckling af kolsyreoch blåsyregas; lösningen försattes med litet
salpetersyra, digererade dermed, mättades med
ammoniak och fälldes med bernstenssyrad ammoniak på vanligt sätt. Fällningen, tvättad och
glödgad, gaf jernoxid 0,2 485. Ur lösningen erhölls sedan med oxalsyrad ammoniak en fällning
af oxalsyrad kalkjord, som, tvättad, torkad och
dekomponerad medelst upphettning, gaf o,3o5
kolsyrad kalk jord. återstående lösningen afdunstades till torrhet, ammoniaksalterna utdrefvos
i glödgning, det återstående kalisaltet upplöstes
i litet saltsyra, afdunstades till torrhet, glödgades, och det erhållna chlorkalium vägde 0,434.
Beräknas saltets sammansättning efter dessa data,
så erhålles följande resultat:
Kalium

0,2280 har upptagit cyan 0,1 535

Calcium 0,1237
Jern
Cyan

.

.

.

. .

. 0,1595

0,1723

0,1677

0,5240

0,4807

0,4807
1,0047

således 0,0047 öfverskott.
För att utröna om samma, eller något annat, annorlunda sammansatt dubbelsalt uppkommer, genomen förändring i beredningsmetoden,
blandades en lösning af blodlutssalt med en lös-
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ning af calcium-jeincyanur. I första Ögonblicket
bildades ingen fällning, men om i å 2 minuter
började den uppkomma, i form af ett hvitt, kristalliniskt pulver, som ännu fortfor att afsätta
sig efter 2:ne timmar, då slutligen alltsammans
hade förvandlat sig i en grötformig massa. Detta
småningom bildande af dubbelsaltet, är ett af
de många bevis man har uppå den långsamhet,
hvarmed föreningar bildas emellan kroppar, hvars
affiniteter till hvarandra äro mindre starka. Det
erhållna saltet, tvättades och torkades; hade
samma egenskaper som det förut beskrifna, och
I gr. deraf analyseradt på nyss angifna sätt , gaf:
Kalium

0,2278 har upptagit cyan 0,1 534

Galcium 0,1222

0,157$

Jern

0,1724

0,1678

0,5224

0,4787

Cyan

0,4787
1,00 1 1

Det efter sednare metoden erhållna salt, är
således af likartad sammansättning med det först
erhållna, och af båda analyserna s^^nes gifvet, att
de 3 metallerna, innehålla hvardera lika qvantitet cyan; ty öfverskottet af jern i analysen, kan
lättligen förklaras af den anmärkta omständigheten, att saltet under tvättningen undergår en
svag dekomposition. Hvad formeln för saltets
sammansättning angår, så kan den enklast representeras med Kiiy+CaCy+FeCy; men då ändamålet med de kemiska formlerna, hufvudsakligast är att gÖra åskådlig den atoniistiska sammansättningen, för så vidt vi känna den, och
denna sammansättning dertill måste vara i öf-

203
verensstämmelse

med

den elektrokemiska teo-

riens princip, som alltid förutsätter hvarje sammansatt kropp, bestående af 2:ne, hvarandra
motsatt elektriska, så måste äfven här en sådan
sammansättnings-formel sökas, och synes denna enklast kunna uttryckas med (2K-Cy+Fe-Gy)
+(2Ca-Gy+Fe-G3^).
Tillvaron af detta dubbelsalt, föranledde
mig att undersöka, om analoga föreningar gåfvos med andra metaller, der någon af dessa ingick iföreningen i stället för calcium; att detta är fallet synes af följande:
Magnesium-dubbelsaltet, Då en koncentrerad lösning af saltsyrad talk jord, försättes med
en solution af blodlutssalt, uppkommer småningom en hvit, kornig fällning, som, upptagen på
filtrum och tvättad, småningom minskas till volym, och blir derjemte svagt rosenfärgad på ytan.
Den i vattenbad torkade fällningen är ett hvitt,
lockert pulver, som, upphettadt i lufttomt rum
öfver svafvelsyra, ingenting förlorar, i vigt. En
del af saltet, fordrar iByS d. vatten af +i5^
till upplösning, men endast 238 d. vid +ioo^.
Den sednare lösningen afsätter ingenting efter
afsvalnandet; lösningen är svagt gul, dekomponeras småningom i luften och blir dervid grönaktig till färgen. Afdunstas lösningen till torrhet, så återstår ett gulaktigt, svagt kristalliniskt
pulver, hvars yta är vackert rosenröd. Under
afdunstningen har saltet till större delen dekomponerats och upplöses icke åter, i samma qvantitet kokande vatten som förut.
Saltets analys skedde sålunda; i gr. deraf
glödgades i öppen luft; den rostgula återstoden
utlakades med vatten, och det genomgångna öfvermättades med saltsyra, afdunstades till torr-
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het och glödgades, hvarvid erhölls 0,44? chlorkalium, som, upplöst i vatten, lemnade ett spår
af talkjord olöst. Den i vatten olösta delen af
det glödgade dubbelsaltet, upplöstes i saltsyra,
lösningen digererades med litet salpetersyra,
hvarefter jernoxiden, ur den med ammoniak neutraliserade lösningen, utfälldes på vanligt sätt
med bernstenssyrad ammoniak, hvarvid erhölls
0.24.99 jernoxid. Återstående lösningen afdunstades till torrhet, amoniaksalterna utdrefvos i
glödgning, och det återstående talkjordssaltet
behandlades med svafvelsyra, hvaraf öfverskottet utdrefs genom upphettning. Den återstående
svafvelsyrade talkjorden vägde 0,391. Talkjordssaltet pröfvades för kalium, men innehöll intet
spår deraf. Beräknas analysen så erhålles följande resultat:
Räknadt:
Kalium
0.2349 ^'^^ upptagit cyaa
Magnesium o.o83i
Jerii 0.1740 ......
0.4920
Cyan o.5oi4
0.9934
Förlust 0.0066

o. 1682 Kal. 0.2481 Cyan 0.1667
0.1735 Magn. 0.0801 . 0.1667
0.1697 Jcrn 0.1717 . 0.1667
o.5oi4

hvaraf således finnes, att magnesiumsaltet är analogt
till sin sammansättning med calciumsaltet, och dess
formel således (2K^y + FeCy) + (2Mg€y + Fe€y).
Afvikelserna i det funna resultatet från det verkliga, förklaras lätt så väl af ett litet fel i ana\ysQ\\ som genom den partiella dckomposition
saltet undergått under tvättningen.
Bariumsaltet. Blandas koncentrerade lösningar af barium-chlorid och blodlutssalt, så
erhulles ett gulaktigt, kristalliniskt pulver, som är
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barium-dubbelsaltet.
Äro lösiiingarne varma, så
anskjuter dubbelsaltet under afsvalnandet i större och redigare kristaller, citrongula till färgen
och af mycken glans. Detta salt är temligen lättlöst i vatten; i del deraf fordrar ii,85 d. vatten af +100° och 36,38 d. af +i4° till sin upplösning. Om en lösning deraf, får evaporera
vid luftens vanliga temperatur, så dekomponeras en del deraf, under det att det mesta anskjuter i oförändradt tillstånd, blandadt med ett
annat salt, uppkommet under dekompositionen,
och som har en vacker gräsgrön färg. Detta
sednare salt har jag ej haft tillfälle att närmare
undersöka.
Lösningen af bariumsaltet fälles af
svafvelsyra.
Saltets analys verkställdes på en
genom omkristallisering renad portion deraf. Det
innehåller vatten i sin sammansättning. Vattenhalten bestämdes genom saltets upphettning i
lufttomt rum öfver svafvelsyra.
i gr. af saltet
hade efter flera timmars upphettning till +120°
förlorat gr. 0.0794, utan att någon ytterligare
förlust genom fortsatt upphettning uppkom. Det
fatiscerade saltet bildade ett svagt, citrongult pulver, som ur luften snart återtog det förlorade
vattnet. Analysen skedde sålunda: i gr. af saltet glödgades i öppen luft, återstoden utlakades
med en svag lösning af kolsyrad ammoniak,
det genomgångna mättades med saltsyra, afdunstades till torrhet, och gaf efter glödgning 0.2915
chlorkalium.
Det i vattnet olösta upplöstes i
saltsyra, lösningen försattes med litet salpetersyra och uppvärmdes, barytjorden utfälldesmed
svafvelsyra, och den erhållna svafvelsyrade barytjorden vägde gr. o.5o2. Ur den med ammoniak neutraliserade vätskan, utfälldes jernoxiden
med bernstenssyrad ammoniak.
Den erhållna
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jernoxiden vägde gr. 0.166. Då den återstående
lösningen afdunstades, och torra återstoden glödgades, erhölls efter amraoniaksalternas utdrifvande, en liten återstod, som, efter repeterad
upplösning i vatten, tillsättande af ammoniak,
evaporation och glödgning, lem.nade 0.006 svafvelsyradt kali. Beräknas analysen efter dessa
data, så erhålles följande resultat:
Kalium

o.i56i har upptagit cyan o.io5i

Barium 0.2951
Jern
o.i 1 5i

o.fi36
o.i i 2 i

Vatten 0.0794
0.6457

o,d3o8

Cvan
1/ o.33o8
0.9765
Förlast 0.0235
1. 0000
Då en så stor förlust omöjligen kunnat uppkomma genom fel i de fasta beslandsdelnrnes
bestämmande, men det deremot ej är ovanligt
att cyansalter med envishet qvarhålla en portion
vatten, så och om förlusten anses härröra från
ej utdrifvit vatten, blir resultatet följande:
Räknad t :
Kalium o. f 56i upptagit cyan o. i o5 t Kalium 0.1626
Barium 0.2951 ....
o. 1 1 36 Barium 0.2844
Jern o. ii5i . . . . 0.1 121 Jern
Vatten 0.1029
Cvan

o.33o8 Vatten

0.6692
o.33o8
1,0000

Cyan

hvilket

nära

öfverensstäramer

med

formeln

(2K-Gy+Fe-Gy+3H)+(2BaCy+Fe%+3H) helst som
afvikelserna i det funna, från det räknade resultatet, som finnes utsatt vid sid. af det funna,
ej äro större än som ganska väl kan låta förklara sig genom ett litet fel i analysen, då såsom
bekant är, den svafvelsyrade baryten i en lösning som håller kali, alltid drager med sig en
liten portion af detta alkali. Detta dubbelsalt framställer dessutom den egenheten, att i dess sammansättning ingå icke mindre än 7 elementer.
Mangansaltet. Då till en solution af blodlutssalt i små portioner sättes en lösning af
manganchlorur , uppkommer en gråhvit fällning,
som, tagen på filtrum, under tvättningen blånar
allt mer och mer under det ytan tillika öfverdrager sig med en ljusröd hinna; när saltlösningen är uttvättad, börjar fällningen att följa
tvättvattnet åt, hvarföre detta blir fortfarande
blackt. En sådan vid +i5° torkad fällning var
blågrå till färgen. Då 1,126 gr. deraf upphettades i vacuum öfver svafvelsyra, bortgick dervid
0.054 vatten. Återstoden glödgades, det brungula
pulvret upplöstes i saltsyra under fräsning, hvarvid en egen stickande, sur lukt lörmärktes. Detta härrörde deraf, att under saltets dekomposition, genom glödgning i Öppen luft, bildas en
portion cyansyradt kali, hvilket genom ett särskilt anställt försök utröntes. Lösningen i saltsyra fälldes med hydrothyon-ammoniak, fällningen frånskildes, tvättades, och det genomgångna
afdunstades till torrhet och glödgades, hvarvid
erhölls 0,478 chiorkalium, som, vid upplösning i
vatten, lemnade o.oo3 talkjord, härrörande ifrån
det använda blodlutssaltet, som innehöll litet
magnesium,

hvilket jag förgäfves sökt skilja der-
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ifrån medelst kolsyradt kali i kakning. — I flera härefter förekommande analyser, finnes en
liten portion talkjord upptagen , härrörande från
samma orsak. — De erhållna svafvelmetalierna
upplöstes i kungsvatten, lösningen mättades med
ammoniak, och jernoxiden afskildes såsom vanligt med bernstenssyrad ammoniak. Den erhållna jernoxiden vägde 0,259. Den återstående lösningen fälldes under kokning med kolsyradt kali ;
den erhållna, tvättade och torkade kolsyrade
raanganoxidulen, glödgades och gaf MnMn
Analysen har således gifvit:

0.2100.

Kalium

0.2496 har upptagit cyan 0.16S1

Mangan

o.i5i5

o. i445

Jern
Magnesium

o«^79^
"^3 1 8
0.00
64
o.o54o

o. 174^
o.oo38

Vatten

^-iO^^

04912
1. 1276
således öfverskott 0.0016
1, 1260.
Detta resultat närmar sig ganska mycket, till
likhet med den sammansättning, dubbelsaltet borde äga om dess formel vore, lika med de föregående sakernas, (2K-Gy+Fe-Gy) + (2Mn-G3^+Fe-Gy);
men afvikelserna uti det funna resultatet, äro
likväl för stora att ensamt kunna härledas från
fel i analysen; men
blifvit anmärkt, att
en del dekomponeras
till färgen , och om

om dertill lägges, hvad som
saltet under tvättningen till
, blifvande dervid bläaktigt
den blå färgen härrör från

bildadt beiiinerblått, så blir det lätt att förklara öfverskottet af jern och kalium, detta sed»
nare derifrån, att, såsom Berzelius förut visat, det gifves en olöslig förening af berlinerblått med blodlutssalt. — Hvad vattenhalten angår, så synes den helt och hållet vara hygroscopisk, helst som dess qvantitet icke utgör mera än ungefärligen i i atom för hvarje atom af
de 2 dubbelcyaniderna.
För att utröna, hvad inflytande ett öfverskott af manganchlorur kunde hafva, på fällningens beskaffenhet, indröps en solution af blodlutssalt små
i
portioner och under omskakning
emellan hvarje tillsättning, uti en lösning af
manganchlorur.
Den först uppkommande fällningen var rosenröd, deruppå följde en hvit»
Denna sednare togs för sig sjelf på ett filtrum
och tvättades.
Under tvättningen förhöll den
sig som den föregående fällningen, blånade mer
och mer, blef ljusröd på ytan, och när saltsolutionen var nära uttvattad, började tvättvattnet
blifva blackt af medföljande fällning, och det
bläcka tvättvattnet bibehöll sig sådant äfven efter flera dagars hvila. Denna omständighet hindrade undersökningen af saltets löslighet eller
icke löslighet i vatten; men att det är alldeles
olösligt i en upplösning af manganchlorur och
chlorkalium, fanns deraf, att det först genomgående, som var klart, ej blef det minsta blått
då en lösning af ett jernoxidsalt indröps. Den
tvättade och torkade fäUningen var blågrå. i,4
gr. deraf, torkadt vid +5o° förlorade genom upphettning ivacuum
öfver svafvelsyra 0.062 vatten. Återstoden analyserades på sätt som förut
blifvit uppgifvit, och erhölls dervid: chlorkaK. r. A. Handl, i833.
'4
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lium o.5i2, talk jord 0.004, jernoxid o.3i8 och
MiiMn

0.3 1 8.

Analysen hade således gifvit:

Kalium

0.2690 har upptagit cyan o. 1 8 1 1

Magnesium

o.oo25

o.oo52

Mangan
Jern

0.2295
o.22o5

0.2189
0.2146

Vatten

0.0020

0.6198

Cyan

0.6 1 98

i,4o33
Således öfverskott o,oo33.
Af denna analys finnes, först och främst att
jernets qvantitet är högre än den borde vara,
hvilket dock lättligen förklaras af den vid föregående analys nämda orsak^ nemligen inblandning af en liten portion berftnerblått, uppkommit genom en del salts dekomposition. Men hvad
angår kaliumhalten, så är den, i det sednare
saltet, långt under hvad den borde vara, om
saltet hade den sammansättning, som antydes
af ofvan upptagna formel. Förklaringen till olikheten, är likväl enkel då man ihågkommer olikheten iberedningsmetod. Den sednare fällningen utgöres nemligen tydligen, af en blandning
af (2K-Gy+Fe-Gy)+(2Mnty+FeCy) med en portion 2Mn-Gy+FeCy, uppkommet genom öfverskottet af menganchlorur vid fällningen, och skulle säkerligen, vid de förut beskrifna dubbelcyaniderna, sådana blandningar hafva uppkommit, om
t. ex. Ca, eller B a eller il/^-jerncyanuren varit
i vatten olöslig.
Jag har nämt, alt den fällning som uppkom i början, då en lösning af blodlutssalt in-
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dröps i en solutioii af manganchlorur, var rosafärgad. Jag misstänkte att denna färg kunde
härröra från närvaron af en liten portion chloridsalt i solutionen, hvarigenom en motsvarande cyanid uppkommit som vore röd. För att
utröna om denna förmodan var riktig, indröps
en koncentrerad lösning af manganchlorid uti
en solution af blodlutssalt. DervTd uppkom en
smutsig, grågrön fällning, som småningom blef
gråhvit, under det att den ofvanstående vätskan
fick en allt mer och mer vacker, grön färg, tydligen härrörande från uppkomsten af en portion jerncyanid. Af detta försök synes således,
att närvaro af manganchlorid ej orsakar den röda färgen. Om den rosafärgade fällningen glödgas, upplöses i saltsyra och jernoxiden frånskiljes, så erhålles, då blodlutssaltslösning tillsättes,
åter en portion rosafärgad fällning, men endast
en liten del af mangansaltet fälles på detta sätt,
då deremot större delen af fällningen blir hvit.
Af allt detta vill det synas, som om den rosafärgade mangandubbelcyaniden endast är en isomerisk modifikation af det hvita saltet, på samma sätt som händelsen tyckes vara med åtskilliga andra mangansalter.
Zinksaltet, Om till en lösning af zinkchlorid en solution af blodlutssalt drypes, så öfverdrager sig hvarje ifallande droppa med en genomskinande fällning, hvaraf droppan får ett
gelatinöst utseende; omskakas vätskan väl emellan hvarje tillsättning, så blir blandningen småningom mer och mer grumlig, och alltsammans
tjocknar om en stund till en grötformig massa,
om lösningarne voro koncentrerade. Tages fällningen på filtrum och tvättas, så blir tvättvattnet snart mjölkigt af medföljande fällning, och
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om ett sådant tvättvatten får stå flera veckor i
stillhet, bibehåller det sig likväl blackt till en
viss grad. Detta har hindrat undersökningen af
saltets löslighet eller icke löslighet i vatten. Likväl när ^0,5 gr. af det flera gånger filtrerade,
bläcka tvättvattnet afdunstades till torrhet, erhölls en återstod som vägde blott 0.002 gr.,
hvaraf det vill synas, som om detta salt vore
olösligt i kallt vatten, då det bläcka vattnet
deraf, enligt föregående fÖrsÖk, endast höll
af sin vigt. Det tvättade saltet torkades vid +60*^;
efter torkningen var det hvitt. Analysen skedde
på efterföljande sätt: i,348 gr. inneslöts i vacuum öfver svafvelsyra, och hade efter 20 timmar förlorat o.oSg i vigt; denna förlust ökades
genom saltets flera gånger skeende upphettning
till +i5o° i lufttomt rum och öfver svafvelsyra,
som fortsattes, så länge någon förlust uppkom.
När saltets vigt icke mera minskades, utgjorde
förlusten o.ogS.
Det fatiscerade saltet upptog
med begärlighet fuktighet ur luften. Det vattenfria saltet glödgades i öppen luft, återstoden upplöstes isaltsyra, lösningen öfvermättades med
hydrothyonammoniak, svafvelmetallerna togos på
filtrum och tvättades.
Det genomgångna afdunstades till torrhet
och glödgades, återstoden
upplöstes i vatten, afdunstades igen, sedan litet
koisyrad ammoniak blifvit tillsatt, och torra återstoden glödgades ånyo, hvarvid erhölls 0,277
chiorkalium, som, vid upplösning i vatten lemnade o.oo5 talkjord olÖst. Svafvelmetallerna upplöstes ikungsvatten, lösningen fälldes med kaustik ammoniak i stort öfverskott, den erhållna
jcrnoxiden togs på filtrum , tvättades något , upplöstes ännu en gång i saltsyra och fälldes ånyo
med kaustik ammoniak i stort öfverskott, tvät-
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tades, torkades och glödgades. Den erhållna
jernoxiden vägde 0.282. De ammoniakaliska lös»
ningarne afdunstades till förjagande af den fria
ammoniaken, och återstoden behandlades med
kolsyradt natron, och kokades så länge till dess
ingen ammoniak mera utvecklades. Den erhållna kolsyrade zinkoxiden, tvättades, torkades,
glödgades, och zinkoxiden vägde o.4o44' Analysen har således gifvit:
Kalium

0.1429 har upptagit cyan 0.0962

Magnesium

o.oo3i

o.oo65

Zink

0.3240

0.2653

Jeru

0.1955

Vatten

0.0950

Cyan

0.5583

Förlust

0.0292

......
«

0.1903
0.5583

1,3480.
Af denna analys är bestämdt gifvet att det
finnes en förening af blodlutsalt och zink-jerncyanur och af ofvanstående resultat skulle man äfven möjligen kunna draga den slutsats, att zinkdubbelsaltet har en sammansättning som är olika
med de föregående salternas; i at. blodlutssalt
synes nemligen vara förenad med 3 at. af zink-»
jerncyanuren. Att saltet dessutom håller vattenj
synes utom allt tvifvel; men om sammansättningen, så väl som om vattenhalten, mera längre ned.
En annan portion salt bereddes nu på det
sätt, att blodluten småningom dröps i en lösning af zinkchlorid. Den erhållna fällningen togs
på filtrum och tvättades 3 hvarvid detsamma som
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förut blifvit anmärkt, inträffade i afseende på
tvättvattnets blackhet. Den erhållna fällningen
var hvit, lätt som magnesia, och torkad vid +60°
innehöll den ännu vatten, som långsamt bortgick genom upphettning till +i5o° i lufttomt
rum öfver svafvelsyra. i gr. af saltet förlorade
på detta sätt 0.0701 vatten. Analysen verkställdes på återstoden alldeles som i föregående försök, och erhölls der vid: gr. 0,1492 chlorkalium, 0,2111 jernoxid, och 0.3443 zinkoxid. Beräknas dessa data, så erhålles följande resultat:
Kalium

0.0784 har upptagit cyan o. 0628

Zink
Jern

0.2768
o.i463

Vatten 0.0701

0.2259
0.1425
0.4312

Cyan 0.4212
Förlust 0.008a
1,0000
Äfven det sålunda beredda saltet, innehåller kalium, men i något mindre qvantitet än det
föregående. Kaliumhalten är dessutom till zinken i ett sådant förhållande, att deraf tydligen
ses, att sättet är en blandning åtminstone af
2:ne särskilta salter. För att nogare bestämma
vattenhalten, och derigenom kunna komma något närmare, i afseende på bedömmandet af
sammansättningen, äfvensom för att utröna gränserna för variation i kaliumhalt, bereddes ännu
en portion salt efter sistnämde metod.
hållna fLillningen tvättades, tvättvattnet
som förut blackt, men saltet hade ett
seende emot det i föregående försök

Den erblef såolika uterhållna.
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Fällningen bibehöll sig på filtrurn i ett grötformigt tillstånd, liknande en utsvälld lera, och äfven efter ett par dagar, då ytan af saltet var
något torkad, befanns den inre delen af massan
grötformig och seg. Alltsammans utbreddes på
sugpapper, och fick småningom torka vid +18°.
Det torkade saltet var pulverformigt, sträft för
känseln såsom stärkelse , och hvitt. i gr. deraf
befriades från sin vattenhalt genom itererade
upphettningar till +i5o — i6oi lufttomt rum och
öfver svafvelsyra. Endast med svårighet lyckades det att sålunda utdrifva allt vattnet, livars
vigt var 0.122. Efter några timmars vistande i
luften hade saltet återigen upptagit detta vatten.
Analysen skedde i öfrigt såsom i föregående 2:ne
försök och erhölls dervid: gr. 0.1877 chlorkalium, 0.2089 jernoxid och 0.2987 zinkoxid. Detta ger sammansättningen:
Räknadt:
Kalium 0.0986 har uppt. cyan 0.0664 Kalium 0,0974
Zink

0.2393

0.1959 Zink

o.24o3

Jern

0.1417 . • • • o.i379Jern

o.i347

Vatten 0.1220

....
....

0.4002 Cyan

0.8935

Cyan

0.4002
Vatten o.i34i
1,0018
1,0000
Öfversk.0.0018.

Af detta resultat finnes, först att sammansättningen hos detta salt är olika med det föregående saltets, oaktadt båda blifvit beredda
på enahanda sätt; men detta torde likväl kunna
härröra från någon olika koncentrering hos de
använda lösningarne, eller någon annan omstän-
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dighet som undfallit uppmärksambeten. Det vissa
ixr eraedlertid, att, oaktadt ett stort öfverskott
af zinkcblorid, fällningen likväl innehåller kaliumsalt, och att härvid, liksom i det först erhållna saltet, cvan i kaliumsaltet är i af cvan
i zinksaltet, och öfverensstämmer det funna resultatet, iden sista analysen, ganska nära med
formeln
såsom af(2KCy+Fe-Gy-H3H)+3('2Zn-Gy+Fe-Gr+3Ö)
det bredvid ställda, räknade förhållandet synes, helst afvikelsen i vattenbalt lätt kan
förklaras deraf, att saltet fatiscerat något, och öfverskottet af jern samt brist i zinkbalt, lätt
korrigera hvarandra, genom den omständigheten, att sista spåret af zinkoxid med svårighet
skiljes från jernoxiden af ammoniak. — Innan
jag leranar zinksaltet, skall jag nämna några ord
om zinkoxidens skiljande från jernoxid. Då man
till en lösning af de båda oxidernas salter, sätter ammoniak i stort öfverskott, stannar visserligen största delen af zinkoxiden upplöst i arainoniaken, men jernoxiden håller ändå en liten
portion zinkoxid qvar. I ett särskilt anställt försök, der den väl tvättade jernoxiden ånyo upplöstes isaltsyra och fälldes med ammoniak i
öfverskott, erhölls 2 proc. af jernoxidens vigt
zinkoxid. Det är af denna orsak, som den i de
nyssnämda analyserna erhållna jernoxiden alltid
hlifvit ånyo upplöst i saltsyra, och fälld med
ammoniak, ehuruväl det vill synas som om all
zinkoxiden ändå icke blifvit afskild. Hvad angår
zinkoxids skiljande från jernoxidul, så låter detta ännu mindre verkställa sig, sä väl med ammoniak som med kali. I ett försök der de båda
svafvelmctallerna blifvit lösla i saltsyra, och lösningen fälldes med kaustikt kali i stort öfverskott, itanke att utdraga
zinkoxiden, erhölls

en återstod, som, tvättad och glödgad, innehöll
nära lika mycket zinkoxid med jernoxid. Detta
gaf mig anledning att förmoda tillvaron af en
kemisk förening af zinkoxid med jernoxidul. För
att utröna detta, fälldes en lösning af svafvelsyrad jernoxidul och zinkchlorid med kaustik ammoniak istort öfverskott. Den erhållna fällningen frånskildes genast medelst filtrering, för att
hindra tillkomsten af den jernoxid-oxidul som
småningom utfälles ur den ammoniakaliska jernoxidul-lösningen. Den erhållna fällningen, som i
början var hvit, blef snart Llågrön och slutligen
rödgul på ytan genom oxidation. Den upplöstes
i saltsyra med den försigtighet, att en del stannade olöst till förhindrande af den bildade jernoxidens upplösande. Lösningen, som var färglös,
fälldes med kaustik ammoniak i stort Öfverskott.
Fällningen, som i början var hvit, blef under
tvättningen småningom
blågrön, och slutligen
rostgul på ytan.
En portion deraf, upplöst i
kungsvatten, och fälld med ammoniak, i stort
öfverskott, gaf 0,142 jernoxid, och ur lösningen
erhölls sedan o.o53 zinkoxid. Detta ger:
Fe 0.128 håller syre 0.0291
Zn o.o53
. . • . 0.0 1 o5,
som nära svarar emot formeln ZnFe". Ammoniaken har således, oaktadt den itererade behandlingen dermed, ej förmått att från jernoxidulen skilja mera zinkoxid än att ofvanstående
sammansättning kunnat återstå. Denna jernoxidulens benägenhet att förena sig med zinkoxid,
torde kunna blifva af nytta att påminna sig vid
bedömmandet af sammansättningar hos sådana
mineralier, som innehålla dessa oxider. Att det
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gifves en förening af jernoxidul och kali, är redan länge kändt, såsom man torde erinra sig.
Silfversaltet. Då en lösning af salpetersyrad silfveroxid blandas med blodlut, eller tvertom, erhålles en fällning, hvars sammansättning
helt och hållet beror uppå hvilketdera saltet är
i öfverskott närvarande. Om silfversaltet sättes
till blodluten i smärre portioner, och med den
försigtighet, att ej allt blodiutssaltet dekomponeras, erhålles en hvit fällning, som under tvättningen småningom blånar. Tvättvattnet blacknar
snart, och har denna omständighet hindrat mig
från att bestämma om saltet är lösligt i vatten
eller icke. Den tvättade och torkade fällningen
är blågrå. i gr. deraf, torkad vid +100°, glödgades iöppen luft, och behandlades sedan med
koncentrerad saltsyra. Lösningen utspäddes, skildes från det olösta, som tvättades, och det genomgångna fälldes med kaustik ammoniak, och
den erhållna, tvättade, torkade och glödgade
jernoxiden vägde o. r 43. Vätskan afdunstades till
torrhet, och gafo.i 88 glödgadt chlorkalium, som,
vid upplösning i vatten, lemnade 0.002 olöst talkjord. Det olösta silfret upplöstes i salpetersyra,
lösningen fälldes med saltsyra, och det erhållna
chlorsilfret vägde 0.674. Ur solutionen erhölls
ytterligare en portion jernoxid, vägande 0.006.
iVnalysen har således gifvit:
Kalium

0.0966 har upptagit cyan o.o652

Magnesium 0.0012
Jern
o.io33

o.oo25
0.1006

Silfver

0.5078

0.1239

0.7089

0.2922

Cyan

0.2922
1,001 1

h vilket resultat nära öfverensstämraer med

for-

meln (2K.-Gy+FeCy)+2(2Ag-Gj+FeCy).
Om åter till en lösning af salpetersyrad
silfveroxid, blodlut sättes med den fÖrsigtighet,
att ej allt silfversaltet dekomponeras, eller om
föregående salt omskakas med en lösning af salpetersyrad silfveroxid, erhålles en fällning som
icke innehåller kalium; den så erhållna fällningen är 2Ag-Gy+Fe-Gy, men äfven detta salt och
silfversolutionen verka på hvarandra såsom ses
af följande. En lösning af salpetersyrad silfveroxid fälldes med blodlut, under iaktagande af
nyssnämde fÖrsigtighet. Den erhållna fällningen
fick stå ett par timmar i kontakt med silfverlösningen, som mellanåt omskakades. Fällningen,
som var gråhvit, togs på filtrum, tvättades och
torkades. Under tvättningen blånade den något,
och torr var den blågrå. i gr. deraf glödgades
i öppen luft, behandlades med kungsvatten, solution utspäddes, och chlorsilfret upptogs på
filtrum, hvarefter jernoxiden utfälldes ur lösningen. Då analysen beräknades, hade den gifvit:
Ag 0.6772 har upptagit cyan o.i653
Jern o.o832
. . . . . . 0.0810
Cyan 0.2463
1,0067.

0.2463

Således öfverskott 0.0067, hvilket öfverskott
är för stort att på en så enkel analys vara observationsfel; hvartill kommer, att jernhalten, i
motsats med hvad som inträffat med de flesta
föregående analyser, ej är fullt så stor som den
borde vara i ett salt af den ofvannämde sammansättningen. Orsaken till afvikelsen i det funna resultatet är den, att 2 Ag-Gy+Fe-Gy i kon-

2 20
takt med lösningen af salpeteisyrad silfveroxid,
till en del dekomponeras på ett sådant sätt, att
jerncyanuren deri dekomponeiar en liten portion
silfversalt, en portion silfvercyanid bildas under
det att en motsvarande del salpetersyrad jernoxidul uppkommer i vätskan.
Men den uppkomna saipetersyrade jernoxidulen, i sin ordning,
åstadkommer på en annan portion silfversalt,
en reducerande verkan, till följe livaraf litet silfver fälles, och en motsvarande portion jernoxidsalt bildas i lösningen.
Häraf förklaras nu lätt
den gråaktiga färgen, som fällningen får, äfvensom öfverskottet i analysen , härrörande derifrån,
att allt silfret blifvit beräknadt såsom hafvande

I

1
j
i
|
I
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varit förenadt med cyan.
Minskningen i jernhalt måste naturligtvis inträffa i samma förhållande, som en mer eller mindre stor qvantitet
af jerncyanurens jern hunnit upplösa sig. Att
förklaringen är den rätta, kontrollerades dessutom genom direkta försök.
En på förutnämde
sätt erhållen fällning,
skildes ifrån silfversolutionen,
silfret i denna utfälldes med saltsyra,
den filtrerade vätskan pröfvades genast med blodlutssalt, som på ögonblicket deri åstadkom en
fällning af berlinerblätt.
Om lösningen af sal- I
petersyrad silfveroxid är m3'^cket utspädd, och
innehåller endast helt litet jernoxidulsalt, så sker
reduktionen ytterst långsamt, men om några
timmar är vätskan grågrumlig af utfäldt silfver.
Uppvärmes vätskan, så sker reduktionen lättare,
och redan vid +60^ börjar den att grumlas. Är
lösningen mera koncentrerad, och uppvärmes
till +90° å 100^, så blir förhållandet kompliceradt, emedan i detta fall saipetersyrade jernoxidulsaltet sönderdelar sig sjelft, under bildan- |
de af ett basiskt oxidsalt.
i
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Då af föregående försök är visadt, att silfver-jerncyanuren till en del dekomponeras af
salpetersyrad silfveroxid, önskade jag att veta
huru långt denna dekomposition kunde gå, äfvensorn om den erhållna fällningen kunde användas att bestämma cjanhalten i lösningar som
hålla jerncyanur. i gr. af det beskrifna calciumkalium-jerncyansaltet upplöstes derföre i kokande vatten, försatt med litet salpetersyra till förhindrande af uppkommande reduceradt silfver.
Lösningen fälldes med salpetersyrad silfveroxid
i öfverskott. Den erhållna fällningen var hvit,
låt med lätthet uttvätta sig, var fullkomligt
olöslig i vatten, men blånade något under tvättningen. Den torkade fällningen analyserades på
förut nämdt sätt, och gaf:
Ag i,5ooo har upptagit cyan o.385o
Fe o. 1 145
D:o
D:o o.iiii

0.4761.
I
P
Saltets cyanhalt angifves haraf så nära som
möjligt, men då förhållandet emellan jerncyanur
och silfvercyanid icke synes vara af bestämd
beskaffenhet, h vilket likväl kunde supponeras
böra inträffa, eller ock all jerncyanuren borde
dekomponeras, så anställdes flera försök för att
komma till visshet i denna punkt. Resultatet i
3:ne särskilta analyser, på fällningar, som blifvit
digererade med stort öfverskott af silfversalt och
salpetersyra, blef som följer:
1.
2.
3.
Ag 1,575 Cyan 0.3844 i,^^oS Cyan 0.2783 Ag 0.742 Cyano.iSi
Fe 0.086 D:o 0.0837 Fe o.io45 D;o 0.1017 Fe 0,039 o.o38
hvaraf synes följa, att någon bestämd förening
af silfvercyanid och jerncyanur, som ej ytterli-

gare dekomponeras af salpetersyrad sifveroxid,
ej gifves, men orsaken hvarföre ej all jerncyanuren dekomponeras, lärer troligen vara den, att
den odekomponerade
delen af dubbelsaltet betäckes af den bildade silfvercyaniden,
hvaraf
slutligen en portion af saltet blir oåtkomligt för
lösningen.
Kopparsaltet.
Då blodlut drypes i en lösning af ett kopparoxidsalt, erhålles en mÖrkbrun fällning, som, tagen på filtrum, låter fullkomligen uttvätta sig, och är alldeles olöslig i
vatten. Torkad är fällningen svartbrun med en
dragning i violett. Pulvret är lätt och mycket
hygroskopiskt. i gr. deraf, torkadt vid +100°,
analyserades på följande sätt: pulvret glödgades
i öppen luft, den glödgade massan upplöstes i
koncentr. saltsyra,
lösningen fälldes med hydrathyon-ammoniak, fällningen frånsilades och
tvättades, det genomgångna afdunstades till torrhet och glödgades, hvarvid erhölls o. 10 14 chlorkalium ; svafvelraetallerna rostades derefter, upplöstes i saltsyra, och kopparen utfälldes med
vätes vafla, fällningen rostades, upplöstes i svafvelsyra, lösningen utspäddes och fälldes under
kokning med kolsyradt natron.
Kopparoxiden
togs på filtrum, tvättades, torkades och vägde
efter glÖdgning o,438i.
Lösningen af jernsaltet
upphettades med litet salpetersyra, jernoxiden
utfälldes med ammoniak, tvättades etc. och vägde 0.2289. Analysen hade således gifvit:
Kalium o.o533 har upptagit cyan o^oSSp
Koppar 0.3296
Jern
o.i582
Cyan

0.4646
1,0057.

0.2747
o.i54o
*

0.4646
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Af detta resultat finnes, att äfven kopparjerncyanuren kan ingå förening med blodlutssaltet, ehuru den använda metoden, för det nu
analyserade saltets framställande, gifvit anledning till uppkomsten af ett blandadt salt, som
tydligen består af 2Cu-Gy+Fe-Gy, och detta salt
förenadt med blodlutssalt.
För att framställa detta sednare dubbelsalt,
togs nu en koncentrerad lösning af blodlutssalt,
hvartill i små portioner en lösning af kopparchlorid sattes. Den först uppkomna fällningen
var mörkbrun; men efter en stunds omrörning
och digestion blef den mörkröd. Upptagen på
filtrum och tvättad, blef tvättvattnet småningom blackt af medföljande fällning, och först
sedan prsecipitatet blifvit torkadt och ånyo tvättades, lyckades det att få det genomgående klart.
Denna fällning är något löslig i vatten, så att, om
tvättvattnet försättes med en droppa af ett jernoxidsalt, blir vätskan vackert blå af bildadt berlinerblått. Äfven af ett kopparoxidsalt grumlas
vätskan, och en vacker rödbrun fällning uppkommer. Att ej detta hörrörer af outtvättadfc
blodlutssalt, bevisas deraf, att, om tvättningen
fortsättes huru långt som helst, så blir reaktionen af samma intensitet, och om tvättvattnet afdunstas, och återstoden undersökes, så befmnes den innehålla koppar. Jag har likväl icke
kunnat undersöka saltets löslighet, som ej kan
vara stor, emedan det vatten, som under tvättningen går genom filtrum, svårligen torde vara
mättadt, och då jag utblandade en portion af
saltet, med en större qvantitet vatten, och sedermera sökte filtrera blandningen, så lyckades
det icke att erhålla det genomgående klart. Uti
en varm vätska synes detta salt vara lösligare

än i den kalla, emedan då den vätska, hvariir
saltet erhållits, efter filtreringen hade fått kallna, så befanns ännu en liten portion af saltet
afsatt derur. — Den torkade fällningen var mörkt
cinnoberröd, liknande till färgen jernoxiden sådan den vanligen erhålles genom glödning af
svafvelsyrad jernoxidul. En gr. af detta salt torkades vid +100° och analyserades på sätt ofvanföre finnes angifvet, och blef resultatet följande:
Kalium

o.2o56 har upptagit cyan o. i385

Koppar 0.1847
Jern

o. 161 4

•

•

•

•

Cyan

0.449^
1,001 3

•

•

0.1540

i

o. 1671

i

<^449Ö

eller nära formeln (2K-Gy+Fe-Gy)4-(2Cu£Iy+Fe4]y).
Då jernhalten likväl är ungefärligen i proc. för
stor, ansåg jag det troligt, att under saltets län- {
ge fortsatta tvätttning, en dekomposition deri
ägt rum, till följe hvaraf en portion af kaliumsaltet blifvit utdragit; för att utröna om förhållandet vore sådant, togs en portion af saltet och
underkastades ny tvättning, hvarefter återstoden
torkades och 0,68 gr. deraf sönderdelades på of- 'i
vananförda sätt, h varvid erhölls 0.2665 K-Gl eller precist samma resultat, som i föregående
analys, efter hvilken 0.68 gr. af saltet borde
hafva gifvit 0.2668 Kdl. Förmodan att en längre fortsatt tvättning skulle dekomponera saltet,
var således icke riktig, hvarföre det i analysen
erhållna öfverskolt af jern, måste härröra af någon annan orsak, tilläfventyrs deraf, att under
det i öfverskott närvarande blodlutssaltets ut- '
tvätt-
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tvättning, en del deraf sönderdelats. Då, såsom
förut blifvit anmärkt, det ej lyckades att bestämma koppar-dubbel-cyanidens löslighet i kalit
vatten, försöktes att bestämma qvantiLeten som
upptages af vatten vid +!0ö^. En liten portion
af saltet kokades derföre med vatten, lösningen filtrerades och gick fullkomligt klar genom
filtrum. Då 37,080 gr, af lösningen evaporerades, erhölls en återstod som vägde 0.017 och
hade således i d. salt fordrat 2178 d. vatten af
+ 100® till upplösning, men äfven denna upplösta portion, var ej rent salt, som syntes deraf,
att efter afdunstningen återstod en blandning af
det röda kopparsaltet med blodlutssalt, hvilket
sednare med litet vatten kunde utdragas. Det
röda kopparsaitet, hade således, under kokningen med vatten, till en del dekomponerats, hvilket äfven kunde märkas pä återstoden som antagit en långt mörkare färg än den hade förut.
Med nickel-jerncyanuren ingår äfven blodlutssaltet förening, men den erhållna fällningen
synes under tvättningen dekomponeras ; det genomgående tvättvattnet blir snart grumligt och
smutsgrönt till färgen, och bibehåller sig blackt
ännu efter flera veckor. Om tvättningen länge
fortsattes, så medföljer större delen af nickeldubbelsaltet, och det som stannar på filtrum,
bildar en klibbig, smutsgrön massa, som efter
torkning är nästan svart och glasig, men innehåller ännu kalium. Jag har ej undersökt detta
salt närmare.
Med blyjerncyanuren har jag icke kunnat
åstadkomma någon förening ined blodlutssalt;
äfven då en lösning af ättiksyrad blyoxid småningom dryper i en varm koncentrerad upplösK, v. A. Handl, 7833.
'^
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ning af blodlutssalt, erhålles icke annat än den
vanliga blyjerncyanuren , såsom Berzelius äfven
funnit fallet vara, då raan använder salpetersyrad blyoxid.
Att blodlutssaltet ingår föreningar med större delen af de andra metallernas föreningar med
cyan och jerncyanur, är af det ofvanstående att
förmoda, äfvensom man bör kunna anse troligt
att natrium, barium, magnesium etc, jerncyanuren på samma sätt bildar en series af dubbelcyanider med andra metallers cyaniders föreningar med jerncyanuren, och kanske äfven jernet kan reraplaceras af nickel etc, men hvarken har tiden tillåtit mig att längre utsträcka
denna undersökning, ej eller synes intresset af de
derigenom uppkommande resultaterna motsvara
det arbete som på undersökningen måste nedläggas, hvarföre jag inskränkt mig till ofvanstående försök, som egentligen haft till ändamål,
att visa tillvaron i allmänhet af detta slag af
dubbelsalter , hvilkas uppkomst och tillvaro det
vid flera tillfällen kan vara nyttigt att påminna sig.

Undersökning

af
tellurens
skaper;

egen-

AF
JAC.

BERZELIUS.

Det är bekant att denna metall hittills träfFats
så sparsamt, att den, af detta skäl, icke kunnat blifVa föremål för en utförlig undersökning.
De sednare fynden af tellursilfver i Siberien och
af tellurvismut i Schemnitz, lofva att göra telluren
mera åtkomlig för kemisterna. Den tellur, som
blifvit använd i de försök jag i det följande skall
anföra, har blifvit utdragen från tellurvismut, för
Il vilken jag har att tacka Bergsrådet Wehrle i
Schemnitz. Tellurens analogi med svafvel och
selen hade länge väckt min önskan att få närma*
re undersöka den.
/.

Om

tellurens utdragning och rening.

Af de flera metoder till tellurens utdragning och rening, som hittills blifvit föreslagne,
har, utan tvifvel, ingen lemnat metallen fri från
främmande inblandning. Jag skall här omtala dess
utdragning endast ur de två mineralier, af hvilka den, för det närvarande, erhålles i största
mängden, nemligen tellurvismut och tellursilfver.
Ur tellurvismut kan telluren visserligen erhållas medelst upplösning i kungsvatten, men då
båda metallernas oxider så lätt utfällas genom

utspädning, så medför denna extractionsmetod
stora svårigheter. Blandas den sura lösningen
med kaustikt kali i stort öfverskott, så fås väl
telluroxid upplöst i kalit, men den vismutoxifd,
som dervid fälles, qvarliåller i förening mycket
telluroxid, som, genom ny behandling med kali,
väl kan förminskas, men icke fullkomligt utdragas.
En enklare utväg att åtskilja dessa metaller,
erhålles genom tellurens egenskap, att med kalium och natrium bilda en löslig förening.
Man
erhåller den, då torrt kolsyradt alkali blandas
ganska noga med fint pul veriserad tellurvismut,
utröres sedan med bomolja till en styf deg, hvilken inlägges i en postlinsdegel, som kan betäckas med ett lock. Degeln upphettas emellan glödande kol, i början, så länge oljan icke är förvandlad till kol, ganska lindrigt, men sedan man
ser, att ingen gas mer brinner kring kanten af
locket, upphettas degeln för en stund till full
livitglödgning, h varefter den lemnas att svalna,
Man har nu en porös massa af mörkbrun färg,
som hastigt stötes till pulver i en torr mortel,
och inlägges derpå i ett torrt filtrum, der den öfvergjutes med kokande vatten, och till hvilket nppliceras ensådan tvättflaska, som jag beskrifviti Lärboken i Kemin (Tyska Edition. Del. IV p. 819 och
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1080) och hvars ändamål är att införa tvättvattnet '
rent ofvanpå lösningen, som derigenom hindras att
komma i beröring med luften.
Vattnet i denna flaska bör vara kokadt och i täppt flaska afsvaladt.
Genom
denna tillställning kan lellurkalium uttvättas, utan att någon betydlig del deraf genom ;
luftens åtkomst sönderdelas.
En skönt mörkröd
lösning går igenom , hvilken öfverallt, der den råkas af luften, blir silfverglänsande af tellur, som |i
afskiljes då kalium på luftens bekostnad syrsattes k

till kali. Så snart det genomgående är färglöst,
är massan på filtrum uttvättad. Den består nu
af kol och metallisk vismut. Den innehåller så
litet tellurium q var, att den, genom ny behandling, på lika sätt ger intet; och om den upplöses
i kungsvatten och förvandlas till ren, salpetersyrefri chlor vismut, samt sedan behandlas med
svafvelsyrlighet, på sätt nedanför skall anföras, så
får man ett ringa spår tellur, som ej motsvarar
kostnaden af metallens upplösning, och möjligen
kan härröra från det genom luftens åtkomst under påstående tvättning utfällda.
Den erhållna mörkröda upplösningen innehåller tellurkalium mer eller mindre smittadt af svafvelkalium och selenkalium, samt tillika små qvantiteter tellurguld, tellurkoppar , tellurmangan och
tellurjern. Lemnas lösningen åt sig sjelf, så betäckes den pä ytan med en hinna af tellur, och småningom grumlas den ända ned, men detta går ganska
långsamt. Drifver man med en blåsbälg atmosferisk luft derigenom, så oxideras massan ganska
snart. Kalium förvandlas till kali, och tellureii
faller i metallform. Man kan säga att telluren utfälles af syret. Iakttager man lösningens förhållande
mot slutet af dess fällning, så ser man den antaga en
grön färg, afhälles då det klara, så afsättes om
en stund ganska litet tellur och vätskan blir gul, samt
fälles ej mer. Denna gröna färg härrörer deraf,
att tellur, som i ringa mängd håller på att falla
ur en upplösning, ger deråt en blå, genomskinlig färg, som med tellurens fallande försvinner,
hvilket blå med vätskans egen gula färg ger
grönt. Derföre, om man försöker att sila den gröna vätskan, så går den gul igenom, och telluren stannar på silpapperet. Stundom händer att
den återstående vätskan är smutsigt blekröd och
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fälles sedan icke det ringaste på flera dagar. Detta härrörer då af upplöst tellurjern.
Då svafvel och selen icke fällas, så länge kali
är i öfverskott, utan förvandlas af luftens åtkomst
till syror, så får man telluren på detta vis renad
från de5sa. Ur den gula lösningen fäller saltsyra svafveltellur och selentellur, som funnits i lösningen iform af tellursvafladt och tellurselenadt
salt. Denna fällning är således en ganska oren
srafveltellur.
Den fällda metall, som afsatt sig ur den alkaliska upplösningen, är ett ganska fint och tungt
pulver. För att deraf få rent tellur, måste den
distilleras. Den är likväl så litet flygtig, att jag
icke kunnat bringa den till kokning i en postlinsretort, utsatt för den hetta, som kan erhållas i
våra små laboratorii dragugnar. För att afhjelpa detta, har jag förfarit på följande sätt: Ett
aflångt postlinskärl, innehållande tellur, insattes
i ett vidt rör af postlin, som inlades i en dertill afpassad ugn och upphettades till glödgning,
under det att en ström af vätskas leddes deri^jenom. Telluren förvandlas i gas, som af vätgasen beständigt föres mot rörets kallare del, der
den kondenseras. För att få telluren att efter
kondenseringen nedflyta, bör röret hafva en ganska
ringa lutning. Efter en ganska kort stund är
hela tellurhalten afdistillerad, och qvarleranar i
postlinskärlet en liten smält reguUis, bestående
af tellurguld och tellurkoppar med Htet tellurjern.
Distillatet är nu ren tellur.
Man kan i allmänhet betjena sig af smältning med kali och kol för att rena en oren tellur, särdeles då denna håller svafvel, selen, eller arsenik, hvilka genom distillation icke afskiljas^
Arseniken bortrökcr under massans bränning och,
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de andra båda stanna, efter tellurens utfällning
af luften, upplöste i vätskan. Det utlakade kalit innehåller de basiska metaller tellurbundna ,
med h vilka telluren varit orenad. Om man till
detta försök nyttjar kolpulver i stället för olja,
så kan man genast öka hettan, men lösningen af
tellurkalium, som sedan fås, innehåller också teilurcalcium, hvars kalkjord, efter dess bildning,
fälles med metallen , som då bör utt vättas, först
med

svag saltsyra och sedan med vatten. Kolets qvantitet bör alltid tagas så stor, att massan ejflyter under reduktion, i h vilket fall den
pöser öfver bräddarna af degeln och förloras.
Ur tellursilfver får man, genom den nu
anförda metoden, föga eller intet tellur, emedan
silfrets frändskap till telluren är för stark, för
att telluren skulle kunna bidraga attgÖra kalium
lättare redueeradt. För utdragning af tellur ur
tellursilfver i smått, eller i sådana qvantiteter,
som i kemisternas laboratorier användas, är det
visserligen bäst passande att upphetta tellursilfret
lindrigt i en svag ström af chlorgas. Chlortellur,
chlorsvafvel, chlorselen och ett spår af chlorantimon
afdistillera, och när slutligen ehlorsilfret flyter genomskinligt är operation slut. Härvid bildas
först en förening af chlorsilfver med en lägre chlorbindningsgrad af tellur, som Heinrich Rose för icke länge sedan upptäckt, h vilka bilda ett svart
liqvidum , hvarutur den flygtiga chlortelluren småningom afdistillerar, under absorption af ehlorgas.
Chlortelluren är ej mycket flygtig, man måste således hafva apparaten så konstruerad, att den får
tillfälle att kondenseras helt nära, t. ex. man har
ett rör på h vilket tvenne kulor äro utblåsta på
högst i tums afstånd ifrån hvarandra. Med öfyerskottet af chlorgas bortgår chlorsvafvel och Ii-
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tet chlorlellur, hvarföre gasen bör ledas i vatten.
Den erhållna jernhaltiga ehlortelluren upplöses i
utspädd saltsjTa och blandas med surt svafveisyrligt kali till tellurens utfällning. Jag återkommer till denna fällningsmetods detaljer längre ned. I vätskan stannar då litet chlorantiraon
upplöst, som, med röd färg, kan utfällas af svafvelbundet väte; det är dock blott ett ganska ringa spår. Men den fällda telluren är ej fri från
selen.
En annan metod, utförbar i stort, på det
ställe der tellursilfret, såsom silfvermalm, tillgodogöres, skulle vara att upphetta tellnrsilfver till
lindrig glödgning i en apparat, så tillställd, att
den bildade telluroxiden får tillfälle att afrinna
från silfret, som återstår metalliskt. Detta vore lätt verkstäldt i en art muffelugn , med lutande muffel, och der den genom mulfeln passerade
luften fick gå genom en lång rörledning, för att
fälla ut den portion telluroxid, som i rökform
följer den.
Jag har försökt äfven andra metoder, men
de blifva omständliga och dyrare. Jag har t. ex.
blandat finrifvet lellursilfver med salpeter och
kolsyradt kali, och up])hettat blandningen så länge
någon ting gasformigt utvecklades. Tellursilfret
måste vara fint fördeladt. Detta sker temligen
lätt genom stötning, ulan allt slags gnidning, och
sedan genom rifning i mortel med vatten. Jag.
använde, på on del tellursilfvcr , i d. salpeter
och il d. tväfalt kolsyradt kali. (Vanlig kalcinerad pottaska kunde vid ett försök i större skala auviindas). Massan blandades viil och upphettades lindrigt, icke fullt till glödgning, samt q varhölls i denna temperatur, till dess sönderdelning
skett, hvilket visade sig när den svarta färgen
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öfvergått till röd-giå. Jag upphettade saltet då
till glödgning, för att fullt sönderdela massan, som
nu jpestår af ett liqvid salt och ett poröst, sammanhängande skelett af silfver. I smått göres
försöket bäst i en silfverdegel; platinadeglar binda på insidan litet silfver. För operationer i stort
torde tackjernskärl passa bäst. Den erhållna massan utdrages med varmt vatten. Lösningen är i
början klar, men blir vid upphettning mjölkig,
den afhälles från silfret, som utkokas väl med
vatten. (Det behöfver, för att fås fullt ren, smältas med tillsats af litet salpeter och borax).
För att ur den grumliga vätskan erhålla telluren
med minsta uppoffring af reagentia, afdunstar den
till större koncentrering, blandas då med kolpulver till en tjock massa, som slutligen fullt
intorkas, instampas sedan i en degel, hvilken betäckes väl och brännes till reduktion af tellurkalium,
som

utlakas och behandlas på sätt i det föregående är anfördt. Kolets qvaniitet bör vara så
stor att massan ej blir flytande, emedan den då
pöser öfver. Genom alkalits mättning med en
syra efter det med salpeter och kolsyrad alkali sönderdelade tellursilfvrets utkokning med vatten, utfälles blott en ringa del af telluroxiden,
mera får man, om den alkaliska vätsan blandas
med salmiak och intorkas, hvarvid ett i vatten tröglöst ammoniaksalt återstår, då saltet å
nyo upplöses; men tellur följer ännu med i
lösningen.
En annan metod, hvilken likväl kostar mer,
är, att i retort med förlag behandla den finrifna
tellurmalmen med en saltsyrefri och något stark
salpetersyra till massans fullkomliga oxidering,
afdistillera öf verskottet af salpetersyra till torrhet,
utlaka silfversaltet med vatten, behandla den olösta
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telluroxiden med kolsyradt alkali och olja efter förutgifna föreskrifter. Det återstående kolet håller
vanligen alltid litet återstäldt tellursilfver, som
hör tillgodogöras.
Tellurens utfällning med sv afv el syrlighet,
Tellur oxidens upplösning i saltsyra har den egenskapen att fälla reducerad tellur, då den i värme
behanlas med svafvelsyrlighet. Denna reduktionsmetod, som först användes af Magnus, är för försök med tellur af mycken bekvämlighet , emedan
det ges få metoder, att ur en upplösning afskilja
telluroxiden någorlunda fullständigt. Men äfven
fällningen af tellurmetall medelst svafvelsyrlighet
fordrar sina försigtighetsmått, som jag här skall
anföra. Jag betjenar mig af tväfalt svafvelsyrligt natron såsom fällningsmedel. Det beredes så
billigt, då en lösning af kolsyradt natron mättas
med svafvelsyrlighetsgas, utvecklad efter Knezaurek's metod af koncentrerad svafvelsyra, utrörd
till en styf gröt med kolpulver, intill dess vätskan luktar starkt och qväfvande af svafvelsyrlighet.
Det första vilkoret för denna fällning är att lösningen icke innehåller salpetersyra. Om detta
är händelsen, så begynner tellur att fällas, men
efter en stund upphettar sig blandningen, qväfoxidgas utvecklas med fräsning, telluren upplöses åter, och om vätskan var mycket koncentrerad,
eller kärlet icke rymligt nog, så pöser den öfver. Klarnad är vätsan rödbrun eller rödgul, odi
af en obeskrifligt stickande lukt af salpetersyrlighet. Den mörkare färg denna lösning dervid tager
härrör af jernoxidulsalt i vätskan, som qvarhåller
qväfoxidgas. Man gör alltid bäst att, då salpetersyra finnes i vätksan, afdunsta i vattenbad, till
dess att all salpetersyra är förstörd.

Dervid för-
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ioras ingen clilortellur , som vid denna temperatur icke är flygtig.
Det är vidare nödigt att massan är tillräckligt sur. Är syran i lösningen så nära mättad,
att telluroxid fälles, då det svafvelsyrliga saltets upplösning tillblandas, så blir det fällda
odekomponeradt. Ju mera vätskan är koncentrerad, ju snarare och fullständigare sker fällningen.
Pervid händer vanligen att den blandade, ännu
kalla vätskan, i första ögonblicket ännu behåller
sig klar och färglös, derefter blir den brunaktig,
genomskinande, och kort derpå fullt oklar, och
tellur faller. Om vätskan deremot är varm när
saltupplösningen tillsättes, så börjar fällningen med
att vätskan blir vackert blå i genomseende, men
grå och oklar i återkastadt ljus. Orsaken till den
olika färgen vid dessa båda tillfällen är mig ej
med säkerhet bekant. Den bruna färgen skulle
kunna härröra från en lägre oxidationsgrad, som
ett ögonblick bildas och genast fullt reduceras,
ehuru, såsom vi längre ned skola se, en sådan
ännu icke kunnat för sig framställas, och den
blå härrör troligen af metallens egen genomskinlighet itillståndet af ytterligt fin fördelning.
Då en upplösning af tellur innehåller andra
metaller, för sig sjelfva icke fällbara medelst svafvelsyrlighet, så blifva dessa till större delen outfällda, men något deraf följer dock den reducerade telluren, emedan metallerna hafva en stor
frändskap till telluren, hvarmed de bilda tellurbaser, och tellurens öfvervägande myckenhet i
fällningsögonblicket bidrager att skilja en liten
portion af dessa metaller ifrån syret. Silfver och
guld utfälla sig fullkomligt med telluren, af vismnt faller ej obetydlig qvantitet, äfvenså afkop--
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par, till och med jerii kan finnas i den med
svafvelsyrlighet reducerade tellnren. Alla dessa
återstå tellurbundna, då metallen destilleras i
vätgas.
Den med svafvelsyrligbet utfällda vätskan
fäs sällan fullkomligt tellurfri. Sedan vätskan
klarnat i köld grumlas den å njo i värme. Likväl om den, tillräckligt koncentrerad, i flera dagar lemnas på ett +40° å 5o° varmt ställe i korkad flaska med svafvelsyrlighet i öfverskott, så
reduceras telluren derur efterhand fullkomligt.
Man bör i alla fall försöka, att efter fällningen
åter koncentrera den silade vätskan genom afdunstning, till dess den starkt röker af saltsjTa,
och då ånyo tillsätta svafvelsyrligt alkali, samt
digerera blandningen i täppt kärl. Den dervid
utfällda lösningen bör, efter svafvelsyrlighetens
aflägsnande, pi^öfvas med svafvelbunden vätgas
på hinterhalt af tellur, eller på en halt af andra dermed fällbara metaller.
Om den, med svafvelsyrlighet utfällda vätskan upphettas så länge, att all svafvelsyrlighet
förflygtigat sig, så blir den åter snart tellurhaltig, emedan telluren i detta tillstånd absorberar
syre ur luften, då den på en gång träffas af luft
och fri syra, och detta går ännu fortare då vätskan kokas, hvarigenom metallen beständigt uppföres till ytan. Metallen bör derföre frånsilas medan
vätskan ännu luktar af svafvelsyrlighel, och metallen på filtrum icke ett ögonblick lemnas obetäckt
af vätskan , emedan den genast oxideras och chlortellur bildas, så att det genomcående s^rumlar
det genomgångna, då den upplösta metallen af
svafvelsyrligheten åter begynner reduceras. Man
måste derföre, innan den sura vätskan undansjunkit applisera tvättflaskan.

Telluren fälles af svafveisyrligliet, icke i form
af ett tungt pulver, såsom då teilurkaiium sönderdelas af luften, utan den bildar en flockig, voluminös, lätt massa, som skrumpnar ganska starkt
i torkning och oxideras litet, hvilket väl ej upptäckes påutseendet, men det märkes lätt då man
försöker att smälta den, äfven i vätgas, li varvid
den bildar en grå, slaggig massa, som ej flyter
ihop, förr än temperaturen bUr så hög att också telluroxiden smälter.
Jitt skilja tellur och selenium. Jag har redan anfört att, då tellur fäller sig ur dess upplösning iform af teilurkaiium, selen stannar upplöst iform af selenkalium. Detta är en reningsmetod, men man kan ej göra bruk deraf då
fråga vore att tillika qvantitativt bestämma huru
mycket selenium finnes i telluren. För detta ändamål oxideras en bestämd qvantitet tellur
med salpetersyra, som i vattenbad afrökes till
torrhet. Återstoden upplöses i rent kalihydrat,
som i stort öfverskott användes. I denna lösning
inledes chlorgas till vätskans fulla mättning, livarvid den fällning som först bildas, småningom åter
upplöses. Man tillsätter då en lösning af chlorbarium, så länge någon fällning uppkommer.
Denna fällning är selensyrad baryt. Den kan likväl,
om telluren höll svafvel, också innehålla svafvelsyrad baryt, och måste derföre, sedan dess vigt
är bestämd, upphettas i en ström af vätgas. Den
selensyrade barytjorden reduceras då till selenbarium med en sådan häftighet, att eldfenomen
uppkommer. Massan behåller dervid sitt utseende oförändradt. När intet vatten mer bildas
afbrytes operationen. Då massan behandlas med
utspädd saltsyra upplöses selenbarium och den
svafvelsyrade
barytjorden blir olöst. Vanligen
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blir den af luften, som innehålles i den utspädda
saltsyran och som sönderdelar litet selenbundet
väte, blekröd, ii varifrån den dock lätt kan befrias både medelst kungsvatten och med glödgning.
Behöfver icke qvantiteten af selenium bestämmas, såkan man upphetta den med salpetersyra oxiderade metallen till telluroxidens smältning, hvarvid selensyrlighet bortgår och ett så
ringa spår af selen återstår, att det kan alldeles
försummas. Man pröfvar telluroxid på selenhalt
derigenom att den lindrigt upphettas i Vätgas, hvarvid seiensyrligheten först reduceras och beslår kallare delar af apparaten med ett rödt öfverdrag.
2. Egenskaper af ren tellur.
Om tellur smältes i vätgas i ett kärl af glas
och lemnas att långsamt kallna, sä får m.an en regulus af mycken glans, lik den af poleradt silfver. Den mot glaset liggande ytan är fullkomligt
speglande. Den öfra deremot är märkt af kristallutgreningar, alldeles lika dem som bilda sig då
en salmiaksupplösning intorkar på en glasskifva,
och synas dermed utmärka en kristallisation, hörande till det reguliera systemet. Men då regulus sönderslås och vinklarne mätas emellan de
kristallfasetter som utskjuta från brottytan, så finner man dem oförenliga med det reguliera kristallsystemet. Om man i sandkapell smälter några
lod tellurmetall och låter den kallna med kapellet, så kan man temligen lätt ur den erhållna
regulus utslå bestämbara kristallfigurer , men hvilkas form jag anser mig böra lenina åt skickligare
händer att afmäta och bestämma.
Tolluren har icke den ringaste smidighet,
den låter rifva sig till pulver af hvilken finhet
man ])ehagar, och så att allt slags metallglans deri

försvinner. Öfverg jutes detta pulver med vatten ,
så omkläder det vattnet med en grå, glänsande
metallhinna, som man har svårt att få ned i vattnet. Det liknar i detta fall pulver af svafvel, selen och kisei.
Tellurens kokpunkt infaller vid en temperatur, ihvilken glas af vanlig smältbarhet, blir för
mjukt att qvarhålla den. Upphettas tellur i glaskärl till full glödgning, så fyller sig retortkulan
med en gul gas, ej olik chlor; och några små
droppar tellur afsätta sig i retorthalsen, hvilka
likväl icke, efter flere timmars fortsatt glödgning
synbarligen tilltaga i myckenhet. Vid den förut
omtalade destillering af tellur i vätgas bildas på
det ställe, der den kalla vätgasen kommer i beröring med tellurgasen, långa, platta kristallnåiar,
som hafva endast bredd, men ingen sådan tjocklek att några vinklar på dem låta bestämma
sig. Äfven der den blandade gasen går ut ifrån
rörets hetaste del, finnas dessa nålar, ehuru i ringare mängd. — Tellur, som upphettas starkt i
en betäckt degel, ger, dä degeln aftäckes, en egen,
obehaglig lukt, olik den af selenoxiden och mycket svagare. Denna omständighet har redan af
Magnus blifvit iakttagen.
Under afsvalning sammandrager sig telluren ganska starkt, och då ytan stelnar fortare än
det inre, så att den förmår bära atmosferens tryckning, så uppkomma lufttomma ihåligheter i det
inre , hvilka man först upptäcker när tellur-regulus sönderslås. Ofta kommunicera dock dessa hål
med ytan. Denna egenskap har telluren gemensam med selen. Den inflyter också på de resultat man får vid försök att bestämma metallens
Offentliga vigt. Denna har blifvit uppgifven af
Muller v. Reichenstein till 6.343, af Klaproth

till 6.1 15, och af Magnus till 6.\3^g,
Jag har
gjort flera vägiiingsförsök och dertill anväiidt reguli, som fått långsamt kallna, men variation har
varit så heständig, att ingen säkerhet ligger i resultaten. Olika stycken af samma regulus hafva
olika eg. vigt. Sedan jag funnit att orsaken dertill borde sökas i dessa håligheter, sökte jag att
till vägning använda delar af reguli, afbrutna bredvid någon större kavitet, särdeles då denna haft
gemenskap med luften. Derigenom blef öfverensstämmeisen bättre, men aldrig fullkomlig. Tellur
i droppar, sublimerade under en destillation i vätgas, hade en eg. vigt af 6,i3o5 och således lägre än hvad jag nedanför kommer att anföra, hvilket visar att dessa droppar icke torde vara fria
från ihåligheter. Följande vägningar af stycken, utbrutna ur större reguli , der kaviteten blifvit upptäckt, och styckena tagna i granskapet deraf, hafva gifvit någorlunda approximerade resultat.
6.2324
6.23 I 6
6.2445
6.24i5
6.2578.
Medeltalet af dessa är 6.2455. Det är likväl skäl att anse det högsta talet för det riktigaste, då här ingen annan orsak finnes till resultatens olikhet, än en viss omständighet, som i
alla bidrager att gifva resultatet för lågt.
3, Tellurens atomvi^t.
Vid mina äldre arbeten att bestämma de enkla
kroj^parnes atonivigter, försökte jag äfven att bestämma tellurens, som utföll till So6j,453- Jag
fann

2/^1
fann nemiigen att loo d. tellur, som jag sökt rena så godt sig då lät göra, med den kännedom
man ägde om denna metalls egenskaper, oxiderade med salpetersja-a , lemnade 12/1,85 d. glödgad telluroxicl samt att denne hade den egenskapen att gifva salter, i livilka den mättade en
qvantitet basis, hvars syre var hälften af telluroxidens. Deraf slöt jag, att telluroxiden består
af en atom radical och 2 at. syre. Mitt tellurfcirråd medgaf icke att bekräfta dessa resultat genom försökets omgörande. Då selenium sedan
biifvit bekant, såsom en teliurens följeslagare,
så kunde jag väl befara, att det af mig använda
telluriurn innehållit selen, och i alla fall tarfvade detta äldre försök att bekräftas.
Jag använde nu tellurium, erhållit ur tellurkalium och sedan destilleradt, som refs till
ytterst fint pulver, vägdes efter torkning på sandkapellet, blandades i en vägd platinadegel först
med litet vatten och sedan med salpetersyra,
upphettades i vattenbad med öfverlagt urglas,
hvars konvexa del vändes nedåt. Sedan telliiren
oxiderat sig och massan blifvit hvit, lemnades
urglaset så länge qvar att alla under lösningen
uppstänkta delarne af de kondenserade ångorna
blifvit nedsköljda, och att glaset, efter aftagning,
torrkade i luften, utan att lemna ringaste fläck
eller oklarhet, hvarefter afdunstningen med öfverlagt papper fortsattes i vattenbad till full torrhet. Salpetersyran afdunstar dervid så fullkomligt
att massan, vid starkare upphettning, icke mera
förlorar fullt 1 p. c. i vigt. Den torra massan fanns
snöhvit, men en ring omkring densamma på degelns insida var citrongul.
Denna gula färg för*) K. Vetenskaps- Acad. Handl. i8i3, p. lyS.
K. F. A. Handl. i833.

svann vid starkare upphettning och lemnade snöhvit oxid, under det att en ringa qvantitet salpetersyrlighet utvecklades. Telluroxiden upphettades
dervid icke till glödgning och alltid med pålagt
lock, hvarigenom således ingen förlust genom a fdiuistad telluroxid kunnat uppkomma. Ett motförsök anställdes i glasretort, för att bestämdt finna huruvida man kunde räkna på att ingen telluroxid afdunstat. Följande äro detaljerna af de
anställda försöken.
1. 1.2725 gr. tellur gåfvo i.SSpS gr. telluroxid, hvilket gör på 100 d. tellur 24.9116 d. syre, svarande mot en atom vigt af 80 2. 8 3 8.
2. i.S^iS gr. tellur gåivo i.gGSS gr. telluroxid, eller hade på 100 d. tellur upptagit
2^.g/\/[3 d, syre, hviket ger 801.786 till tellurens
atomvigt.
3. 2.88125 2r. tellur, oxiderade i en vä2:d
glasretort, lemnade 3.6oo gr. telluroxid, svarande emot 24.9456 d. syre på 100 d. tellur och
emot en atomvigt af 801.74'
Medeltalet af dessa tre atomvigter är
802.1 2 1 3. De två sista försökens resultat är likväl
så nära öfverensstämmande, att rättast torde vara, att taga atomvigten till 801.76.
Jag har, i det nu anförda, tagit för gifvet
att telluroxiden hestår af i at. tellur och 2 at.
syre. Vi skola längre ned finna nya bekräftelser
på att så är. Jag skall dessutom här fäsla uppmärksamheten derpå, att telluren, i dess nativa
föreningar med silfver, vismut och bly, äfvenledes ingår till vigten af i atom med i at. afhvardera af dessa metaller. Vi skola i öfrigt återkomma till de nativa tellurföreningarnas sammansättning.
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4- 2'eUurens föreningar med syre.
Vi haFve hittills känt blott en enda oxidationsgiad af denna metall. Jag har nämt att,
vid dess oxidering med salpetersyra, den hårdt
intorkade massan rundt omkring kanten är citrongid. Jag bar förlorat mycken tid på att framleta den förmodade främmande kropp, som jag
ansåg frambringa denna gula oxid. Den härrör
af en högre oxidationsgrad af teliur, hvilken på
detta sätt bildas endast i ganska ringa qvantitetp
men som på annan väg kan eihålias i tillräcklig
mängd.
Då jag hade anledning att hos telluren vänta föreningar, svarande mot svaflets 4 syror , sökte jag att frambringa dessa; men ehuru jag lyckades endast för den som svarar emot svafvelsylan, så skall jag dock omtala mina försök, på det
att findra, kanske med bättre framgång , må kunna välja andra utvägar.
I. Försök att frarabrlnga en lägre oxidationsgrad afteliur.
Det är bekant att H. Rose
upptäckt att chlor, som får verka på teliur i öfverskott, förenar sig dermed till en svart kropp.
Det var att förmoda, att om en lägre oxidationsgrad lät frambringa sig, så skulle denna chlorförening, som består, efter Roses analys, af en
atom teliur och en dubbel-atom chlor, vid sönderdelning med vatten frambringa denna oxid och
saltsyra. Rose hade redan funnit att med endast
vatten lät det icke göra sig. Jag fann att det
samma
var händelsen då alkohol, saltsyra eller
liqvid ammoniak användes.
Jag ansåg då troligt
att ändamålet lättare kunde vinnas om chloruren
sönderdelades med någon iinnan oxid än vatten
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och försökte deiTöre att rifva dels chloruren, dels
diibbelcbloruren af teilur och ammoniiiixi, än med
valtenfiitt kolsyradt natron, än med kaustik kalkjord ,för att få oxiden i vattenfritt tillstånd, hvarefter jag förmodade att den, en gång bildad, skulle emotstå vattnets åverkan. Men vid alla dessa
försök erhölls tydliga blandningar af telluroxid
med fint fördelad teliurmetall.
Jag upplöste ett salt af telluroxid och natron i salts\na, afdunstade det mesta af syran,
mättade resten med kaustik ammoniak , intorkade
massan och destillerade den sedan i retort vid
lindrig värme. Jag erhöll ett svart sublimat,
det var en dubbelchlorur af tellur och af ammonium. Den återstående saltmassan, öfvergjuten
med vatten, lemnade olöst ett grått pulver, som
efter torkning icke visade tecken till metallglans,
då det refs eller gneds; men det erhölls i olika
operationer mer eller mindre mörkt grått, och så
snart man försökte att med kall och utspädd saltsyra befria den förmodade lägre oxidationsgraden
från inblandad oxid, hvilket alltid gick trögt, så
befanns återstoden vara fint fördelad metall. Efter flera försök öfver denna grå, nästan svarta
massa, anser jag för sannolikt att den icke är
annat än en blandning af basisk tellurchlorid
med metallisk tellur. Dessa kunna nemligen sammanrifvas så att metallen förlorar all glans och
ger en under mikroskopet skenbart homogen massa.
Detsamma kan äfven ske med qvicksilfvei chlorur
och tellur, äfvenväl med svafvelsyrad baryt , men
det låter icke göra sig med vattenfri telluroxid och
tellur, der metallpulvret alltid blir igenkänligt.
En blandning af lo d. telluroxid och 8 d.
tellur, gjord så mekaniskt fullkomlig som möjligt
och upphettad i liera omgångar till olika tempe-
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raturer, visade aldrig ringaste tecken till någon
förändring i utseendet, som kiuide häntyda på
bildning af en oxidal. En kemisk förening af
telluroxid och natron blandad med teliur och
lindrigt upphettad, förenade sig icke med telluren, och fanns icke innehålla någon annan oxidationsgrad efter försöket, än den förut innehöll.
Häraf följer således att, om en oxid af Te+0
gifves, så bildas den icke under vanliga omständigheter, och den är, äfven som sättet till dess
bildning, ännu okänd.
2. Den länge kända tellar oxiden saknar
till det mesta egenskaper af en basis och har
deremot utmärkta karakterer af en syra. Jag anser der före rättast att kalla den Tellursjrlighet ^
om också detta namn och telluroxid i öfrigt må
anses lika betydande. Tellursyrlighelen har i hög
grad den egenskapen att visa sig i olika isomeriska modifikationer, alldeles såsom tennets oxid.
Jag har i en föregående Afhandling sökt
gifva grunder för en benämning af olika isomeriska modifikationer *) medelst tillägget af ordet
para framför den enas namn. Jag skall här afvika derifrån i så måtto, att jag kallar den ena
modifikation öe) och den andra modifikation h).
Då tellurmetall lindrigt digereras med ren
salpetersyra af 1^2 5 e. v., så upplöses den under
utveckling af qväfoxidgas. Är metallen pulveriserad, och lösningen således går fort, så ser man
tellursyrlighet afskiljas i hvita, ostlika kåfvor.
Åfbälles det upplösta då i vatten, så fälles tellursyrlighet iform af en hvit, voluminös massa.
Lemnar man åter lösningen åt sig sjelf, så afsätter sig efter en viss tid tellursyrligheten i form
) K. Vet. Acad, Handl. i83o, p. 70.
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af en hvit, kristalliserad skoipa. Delia ij] träffar
ganska hastigt om blandningen upphettas, långsammare iluftens vanliga lemperatnr; det sker
snarare med en koncentrerad lösning än med en
svagare. Det sura liqvidum håller sedan ganska
litet tellursyrlighet upplöst, och fäiles icke då det
blandas med vatten. Den i kristaller afsatta tellursj^rligheten kallar jag modifikationen r/j och den
som fälles med vatten modifikationen b).
Modifikationen a) afsätter sig i en skorpa,
der kristallerna icke få någon bestämd och redig
form. Då någon gäng så stora kristaller erhållits, att en form under förstoringsglas kunnat
urskiljas, har den synts vara oktaedrisk. Den
innehåUer i detta tillstånd h varken vatten eller
salpetersyra , annorlunda än såsom mekaniskt innestängda. Den är färglös och blir vid full intorkning mjölkhvit. Då den fås gul, och detta
icke härrör af främmande metalloxidei-, har lösningen innehållit något organiskt ämne, med hvilka den lika begärligt fäller sig, som tennets oxider. Då detta är fallet, blir den vid upphettning
mörk till färgen och hvitnar sedan. I kärl der
luften utestänges behåller den sin mörka färg, som
härrör af det organiska ämnets reducerande åverkan. Upjihcttas telhnsyrligheten starkt, så blir
den, likt flera metalloxider, fäigad och antar först
en gniaktig, sedan en djupt gnlfäig, och smälter
dcreftcr vid begynnande glödgning till clt genomskinligt, mörkgult liqvidnm, h vilket i öj^pcn luft röker lindrigt af tellursyrlighet, som lorlhger. Under afsvalning kristalliserar den, och upphettar
sig derunder åter till börjande glödgning. Den
är efter afsvalning en snöhvit , starkt kristalliserad
massa, som lätt släpper dcgeln. Smältes den i
en letort i ett sandkapell och får afsvala med

kapellet, så får man den i en genomskinailde massa med kristalliniskt brott, hvilken låter med
fingrarne sönderbryta sig till kristalliniska fragmenler. Om tellursyrlighet smältes i så ringa qvantitet,att det smälta utgör en nästan mikroskopisk
droppe, så behåller denne sig efter afsvalning klar
cell genomskinlig som glas. Större droppar åter
kristallisera ocb blifva ogenomskinliga i ett enda
Ögonblick tvertigenom.
Tellursyrligheten är flygtig ocb kan sublimeras; men den är vida mindre flygtig än metallen.
Innan den smälter, synes den icke afdunsta, åtminstone ger den ingen sjaibar rök ocb förlorar
icke i vigt. I betäckt degel kan den smältas i
sträng glödgning utan att lida anmärkningsvärd
förlust. Den tellursyrlighet som vid tellurs eller
tellurba^ers förbränning förflygtigas, lägger sig på
kallare kroppar i form af en hvit rök. Jag bar
icke haft tillfälle att på detta sätt se den anskjuten.
Tellursyrligheten bar, i denna modifikation,
först ingen smak, men om den får vara litet qvar
på tungspetsen, så fambringar den en särdeles
oangenäm metallsmak. Lagd på fuktigt lakmuspapper, rodnar ej detta deraf förr än efter en
längre åverkan. Den är föga iöslig i vatten, som,
efter att vara mättadt dermed, hvarken har smak
eller rodnar lak muspapper, och lemnar efter afdunstning, ett ytterst tunt och fint pulverformigt
Öfverdrag. Lösningen blir under afdunstningen
oklar. Äfven i salpetersyra, så väl utspädd som
koncentrerad , löses den till en högst ringa qvantitet. Af saltsyra löses den ganska lätt. Af ammoniak ganska trögt, af kaustikt kali lätt, ocb af
kolsyradt alkali i kokning.
Modifikation b) innehålles i den fällning, som
fås ur chlortellur eller ur upplösningen i salpe-
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tersyra medelst tillsats af vatten, eller ur föregående modifikations upplösning i alkali, hvartill
blandas en syra till alkalits jemna mättning. Detta sednare sättet ger den säkrast ren. Man afväger en bestämd vigt kolsyradt alkali , sammansmälter denne med den qvantitet tellursyriighet,
som fordras att gifva ett neutralt salt, massan
upplöses i kallt vatten och blandas med den qvantitet salpetejsyra, som fordras att jemt mätta alkalit. En ringa tillsats af syia deröfver skadar
ej, men upplöser en motsvarande portion tellursyriighet. Massan måste väl omröras och lemnas
någon stund, så att ingen portion fyrfält tellursyrligt alkali blir odekomponerad. Den erhållna tellursyrligheten är en hvit, voluminös, flockig massa, som på tungan smakar skarpt metalliskt,
som rodnar genast ett vått lackmuspapper, och
som icke så obetydligt upplöses i vatten under
tvättning. Den bör tvättas med så kallt vatten
som möjligt och torkas utan allt användande af
värme. Den har en så stor benägenhet att öfvergå till modifikation a) att den svårligen kan erhållas
uttvättad vid en varm sommarluft, utan att den
dertill öfvergått, h vilket synes derpå, att den då
sammanfaller till fina, kristalliniska korn. Upphettar man den nära torra syiligheten till omkring +4o^ så undergår den samn:ia förändring, under det den flyter ut i det li^miskt bundna vatten den släpper. Stundom händer att denna förändring inträffar under tvättningen, äfven då man
iakttager alla föisigtighetsmått att hindra den.
Den på detta sätt erhållna syrligheten är vattenhaltig tellursyriighet. Den löses mycket lättare ivatten än modifikation a). Lösningen smakar
metalliskt, rodnar lackmuspapper, och om den
upphettas lindrigt, blir den mjölkig, afsätter omen

stund rnodifikalioii a) i fina korn och har förlorat
sin egenskap att rodna lackmuspapper. Öfverlemnad ät frivillig afdunstning, iemnar lösningen det
mesta i form af modifikation a), men något synes ännu
bibehålla sig och bilda fina kristalliniska spår. Den
löser sig i syror lätt, äfven i salpetersyra, men
denna lösning frambringar förr eller sednare modifikation öt),hvars bildning af andra syror hindras.
Ur de något koncentrerade lösningarne i syror fälles
den af vatten. I alkalier, så väl kolsyrade som
kaustika, upplöses den lätt och nästan ögonblickligt till tellui syrliga salter. Dessa erhållas, såsom
jag längre fram vid sakernas omtalande skall visa, i flera mättningsgrader.
Tellursyrlighetens sammansättning är, enligt
redan anförda försök,
Tellur

. . . 8o.o36

801.76

Syre

.

200.00

.

.

19-964
100.000

1001.76.

3. Telliirsjra, Denna syra kan ej bildas derigenom att tellur direkte förenas med syre; men
dess bildning kan ske på flera sätt. Den fås lättast ren på följande vis: Tellursyrlighet upplöses
i kaustikt alkali, ungefär dubbelt så mycket som
fordras till dess jemna neutralisation. I denna
lösning inledes chlorgas. Om en stund begjainer
en fällning bilda sig; man fortsätter inledning af
chlor till dess att denna fällning åter är upplöst.
Vätskan blandas då med en eller annan droppa
chlorbarium för att utfälla s va fvelsyr a eller selensyra, om de finnas deri, hvai efter fälhiingen frånsilas och vätskan neutraliseras jemt med kaustikt
alkali, så att den reagerar svagt deraf, h vartill
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ammoniak kan användas, och derefier tillsältes
cblorbarium, su länge någon fällning uppkommer.
Fällningen, som i början är voluminös, sammanfaller snart till ett tungt, kornigt, hvilt pulver,
som tae;es på filtrum och tvättas väl med iskallt
vatten. Det är icke alldeles olösligt i vatten,
hvarföre man bör inkoka så väl modervätskan,
som tvättvattnet, till dess att endast en ringaie
vol}^!! återstår, då tillsätta litet kanstik ammoniak och lemna att svalna, hvarvid en portion deraf, ehuru mindre betydlig, ånyo afskiljes.
Den tellursyrade baryten kan sedan sönderdelas antingen på det sätt att den upplöses i salpetersvra och lösningen blandas med utspädd svafvelsvra, till dess att all barytjoi'd är utfälld, silas och afdunstas i vattenbad till dess att all salpetersyra ärafröki; eller ock blandar man 4 d,
torr tellursyrad baryt med i d. svafvelsyra utspädd med 6 till 8 d. vatten, digererar till dess
sönderdelning skett, som går lätt, h varefter barytsaltet fränsilas och lösningen afdunstas. Då
blott en mindre del af vätskan återstår, öfverlemnar man den åt frivillig afdunstning, h varunder
den anskjuter i temligen stora, men sällan rediga prismatiska kristaller. Ett ainga öfverskott
af' svafvelsyra , som vanligen fordras, för att vara fullt af med barytjorden, blir slutligen qvar
och bildar ett slags moderlut, som kan med alkohol afsköljas. Likväl, för att fullt borttaga svafvelsyian, gör man bäst att pul verisera kristallerna och skölja pulvret med alkohol, samt åter npplösa syran och lemna den till frivillig afdunstning,
om man vill hafva den i kristallform.
Man kan äfven med salpeter oxidera tellursyrDetta sker på det sätt att
lighct till tcllursyra.
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telltiisyriighet Jjiandas med salpeter ocb upphettas i en platinadegel under ständig omröring , intill dess alt massan, som i iDÖrjan blir mörkröd,
småningom upplöst sig till ett färglöst, klart liqvidum, hvarvid temperaturen ej får gä högre än
att degeln högst blir mörkröd i bottnen. Af starkare hetta sönderdelas åter mycket af saltet till
tellursjrligt. Den stelnade saltmassan rifves till
pulvei" och behandlas med. kallt vatten , som lemnar tväfaldt tellursyiadt kali olöst. Saltet löses
sedan i kokande vatten, hvarefter lösningen mättas med kaustik ammoniak och fälles antingen med chlorbarium eller med salpetersyrad
blyoxid. Salpeterlösningen innehåller tellursyradt
och tellursyrligt kali, och kan äfvenledes utfällas,
men fällningen ger tellursyran blandad med mycket tellursyrlighet.
Tellursyrad blyoxid kan efter uttvättning sönderdelas med. svafvelbundet väte om den ännu
våt utröres med vatten , hvari en ström af svafvelbundet väte inledes, till dess att vätskan , efter
omskakning behåller lukten af svafvelbundet väte,
då litet mer tellursyrad blyoxid tillsättes så att
lukten försvinner, hvarefter den silas och afdunstas. Opejationen bör gå ganska skyndsamt, emedan, om svafvelbundet väte får någon längre stund
inverka på lösningen af tellursyra, så sönderdelas den deraf, särdeles i värme. Blyoxidsaltet
kan också sönderdelas på samma sätt som barytjordssaitet.
De erhållna kristallerna bestå af tellursyra
och vatten. För att bestämma deras sammansättning upphettades en vägd portion tellursyra i en
liten, för lampa utblåst retort, som applicerades
till ett litet, med groft stött smält chlorcaicium
fyldt förlag, med afdelningsrör.
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Tellursyran gaf först välten och blef gul. Den
förvandlade sig derefter till ett hvitt pulver, som är
teliursyrligliet, h varvid hettan slutligen öktes så att
denna smälte. Genom förlagets alledningsrör bortgick syrgas, och under detta kunde en glimmande
sticka antändas, då den hölls intill rörets öppning.
Hela apparaten hade under försöket förlorat i vigt
7.0 d. genom bortgången syrgas af 100. d. kristalliserad tellursyra. Den lilla retorten med syran hade
förlorat 3o.5 d. och förlaget vunnit 23.5 d. vatten. Detta blef sig i flera försök likt, med oanmärkningsvärda afvikningar. 100 d. tellursyra i
kristaller hade således gifvit 6g.5 d. teliursyrligliet, 7d. syre och 23.5 d. vatten. Men 6g. 5 d.
syrlighet innehålla i3.88 d. syre, hvaraf 7 med
en ringa afvikelse är hälften, och 23.5 d. vatten
innehålla 20.89 ^' syre, h vilket är lika med tellursyrans halt deraf. Häraf följer således att telluren i tellursyran upptager i~ gång så mycket
syre som i syrligheten , alldeles såsom svafvel och
selen, att tellursyran måste bestå af en atom tellur och 3 atomer syre Te, och att den kristalliserade sjaan är TeH^
Den kristalliserade tellursyran har följande
egenskaper. Den anskjuter först utur en temligt koncentrerad lösning och ger, under frivillig
afdunslning, stö« re prismatiska kristaller, bildande
platt-tryckta, sexsidiga prismer med en 4-^^idig, ganska trubbig tillspetsning. Kristallerna sammanväxa ofta korss vis, och lägga sig ibland långscfter
tillsamman, sä att de blifva strimmiga på längden. Ur en i värme koncentrerad lösning, äfven
som ur en lösning, som håller öfverskott på svafvelsyra, anskjuter den i redigare, men ganska låga, 8-sidiga prismer. Den smakar icke surt, utan
endast metalliskt, nästan likt salpetersyradt silf-
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ver, och rodnar lackmuspapper , hviiket dock i
en utspädd upplösning sker temligen svagt. Den
löses långsamt i vatten, men det oaktadt i temligt bet3^dlig qvantitet. En vid 4-19°^ mättad
lösning lemnar efter intorkning o. 38. I kokhett vatten löses den i nästan alla förhållanden. Afdunstas lösningen i vattenbad, så kan man få en syrupstjock lösning, som afsvalad stelnar och fyller
sig med kristaller. Afdunstas den i vattenbad
fullt till torrhet, sä återstår syran i form af en
mjölkhvit, icke kristallinisk massa. När den sedan öfvergjutes med vatten, så begynner den med
att sönderfalla deri till hälft genomskinliga kåfvor, som långsamt upplösas, om det icke understödes af uppvärmning. Vattenfri alkohol upplöser icke tellursyra; men af vattenhaltig upplöses
den ju mer, ju vattenhaltigate den är; i alla fall
är lösningsförmågan ringa, så att tellursyran kan
ur dess koncentrerade lösning i vatten till större
delen utfällas af alkohol af 0.833. Lösningen i
alkohol sönderdelas icke i kokning och syran återfås oförändrad efter afdunstning.
Tellursyrans frändskap till dess kemiskt bundna vatten är så stor, att den vid +100° icke förlorar något deraf. Omkring 160^ förloras en del
af detta vatten, och om den qvarlemnas till dess
den icke mer förlorar, så utgör vigtsförlusten
1 5.6 p. c, h vilket svarar emot 2 atomer vatten. Det
återstående är således vattenhaltig tellursyra TeH.
Kristallerna förlora dervid icke sin form , men färgen drager i värme åt gult, samt blir åter fullt
hvit under afsvalning. Syran är nu skenbart olöslig i kallt vatten och fordrar pulverisering och en
stunds fortsatt kokning för att åter upplösas i vatten. Genom fortsatt åverkan upplöses den slutligen
afven vid luftens vanliga temperatur.
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Mail kan begagna denna omständighet för att
rena tellursyran. Om man vid tellursyrans afdunstning i vattenbad lemnar den q var efter full
nttorkning ett par timmar, och slår vatten derpå
efter afvalning, så utdrager detta i öfverskott tillsatt svafvelsyra med ganska litet af tellursyran.
Det mesta af denna sväller, utan att lösas, kan
aftvättas med kallt vatten och lösas i kokande vatten. Var syran mycket blandad med skälighet
så behöfves flera timmars digestion vid +100° för
att utdraga den. Massan har då en dragning åt
gult, som, eltei' syrans upplösning försvinner, hvarvid syrligheten återstår, sammanfallen, hvit och
tung.
Om den vatlenhaltiga tellursyran utsattes för
en ännu högre temperatur, som går öfver qvicksilfrets kokpunkt, men dock ännu icke till börjande glödgning, så bortgår äfven den sisla atomen
vatten, och syran blir skönt poraeransgul, utan
att kristallerna sönderfalla. Det är emedlertid ganska svårt att så styra temperaturen, att icke den
delen af syran som är närmast upphettningsstället reduceras till syrlighet, hvilket i alla fall efteråt visar sig emedan det reducerade är hvitt.
Denna gula kropp har ej mer tellursyrans
egenskaper, den är en annan isomerisk modifikation deraf, som vi vilja kalla modifikation d),
emedan den synes svara emot niodifikation a) af
tellursyrligheten. Den skiljei' sig lik väl ifj ån denna derigenom, att den ger egna salter. Skönast
gul fås den af små ki istallei'. Blekare blir den
af stora kristaller eller af förut pulveriserad syra.
Modifikation a) af tellursyran är fullkomligt
olöslig i vatten, så väl kallt , som kokande. I fnit
pulver uppslammas den lätt i vatten till en sentklarnande gulaktig mjölk. Den är olöslig i salpetersyra,

koncentrerad eller utspädd, varm eller kall. Den
angripes icke af kall saltsjMa, hvarmed man derur kan upplösa den tellursyrlighet , som möjligen
kan uppkomma vid dess beiedning. I kokning
utvecklar saltsyra chlor och löser tellmsjrlighet,
men det går trögt. ett något utspädt kaustikt
kali upplöses den icke i kokning, men väl om alkalit är sä koncentreradt, att lösningen i luftens
vanliga temperatur stelnar. Det upplösta är då
äterfördt till syrans andra tillstånd, som vi
kalla modifikation Z>). Upphettad för sig sjelf ger
den syrgas vid en temperatur, som ännu icke på
långt när förmår smälta den dervid bildade tellursyrligheten , hvilken efter afsvalning bildar ett
snöhvitt pulver.
Båda modifikationerna af tellursyran gifva egna neutrala salter i hvilka syrans mättningskapacitet är 9.067 eller | af dess syrehalt, men de
bilda likasom syrligheten företrädesvis tväfaldt och
fyrfaldt tellursyrade salter. Om t. ex. i en upplösning af tellursyra i vatten indrypes en lösning af kolsyradt alkali, så uppkommer under
fräsning en fällning, alldeles såsom hölle syran
en främmande kropp upplöst; men fällningen är
ett fyrfaldt tellursyradt salt, som är tröglöst i
vatten och ännu mer i ett vatten , som håller något annat tillika upplöst.
Följande är den procen tiska sammansättningen af tellursyran och dess föreningar med vatten.
T^attenfri tellursjrcu
Tellur

. . . 72.771

801.76

Syre

.

3oo.oo

.

.

27.229
100.000

1 101.76.
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Vattenhalti^ tellursyra.
med I at. vatten,
med 3 atomer,
Tellursyra . . . 90.745
76.072
Vatten
....
9-255
23.428
4. Försök att finna om telluren äf ven frambringar en undertellursjra j hvari 2 at. tellur
förenas med 5 at. sjre.
Då tellur upplöses i kungsvatten, och till denna lösnins: sättes alkali, till dess att syran är i
det näjniaste mättad, samt lösningen en stund
digereras med fällningen, så bildas i den sistnämda små, citron,?ula ki'istallkorn , hvilka äro ett
salt med alkalisk basis. Resten af fällnins^en låter icke under fortsatt digestion förvandla sig till
detta salt; men det kan ei hållas om tellursyrlighet blandas med salpeter och upphettas till salpeterns smältning, och sedan till dess att qväfoxidgas begynner utvecklas, samt bibehälles vid denna temperatui , som i öfi igt är långt under glödhetta, så länge någon gasutveckling äger lum.
Tellursyrligheten mörknar dervid till färgen och
biir slutliijen blodröd. Efter massans afsvalninsr
upplöses saltet i vatten, hvarvid ett skönt citrongult pulver återstår olöst. Detta pulver är alldeles olösligt i vatten, i kall koncentrerad saltsyra ,
som derur utdrager tellursyrlighet , om denna innehålles deri inblandad, och i salpetersyra. Det är
också olösligt i en kokhet lut af kaustikt kali , men
i smält kalihydrat upplöses det.
Då det upphettas starkt, smälter det med
kokning, ger svrgas och lemnar fvrfaldt tellursy rligt kali. Då qvantiteten af syrgas genom försök bestämdes, befanns den alltid för ringa att
svara emot ett tellursyradt salt. Detta ga f anledning att undersöka huruvida det innehöll undertellur-

tfeilursyra. Eu möjlig lialt af inblandad tellur•syrlighet utdrogs derföre, dels med kalilut i kokjiing^, dels med saltsyra, h varefter saltet analyserades. Det höll intet kemiskt bundet vatten, och
gaf i smältning från 5.i till 5.i6 p. c. syrgas.
Ett med salpetersyradt natron beredt dylikt salt
gaf 5.5 p. c. syre i gasform. Om saltet varit undertellursyradt, så hade det med kali till basis ieke
kunnat gi£va mer än 4- '7 P- c. syrgas, och det
med natron 4*4 P» ^- Hade det deremot innehållit tellursyra så hade det gifvit 8.34 ^^^^
p. c. syrgas.
Jag försökte nu att sönderdela saltet på våta vägen. Det upphettades med kalihydrat och
ganska litet vatten och lösningen mättades sedan
jemt med salpetersym och fälldes med chlorbarium.
Fällmngen löstes något i tvättning. Den löstes lätt af salpetersyra, och denna lösning afsatte
ingen tellursyrlighet af modifikation såsom det
händer då tellursyrlig barytjord på detta sätt behandlas. Lösningen befriades från barytjord med
svafvelsyra , afdunstades i vattenbad till torrhet och
behandlades efteråt med varmt vatten. En portion tellursyrlighet blef dervid olöst. Lösningen
afdunstad till en viss koncentrering och blandad
med vatten fällde en ny portion tellursyrlighet,
hvarefter den silade vätskan under afdunstning
gaf kristaller af tellursyra, bildande en ring kring
en hvit, pulverformig massa. Alldeles detsamma
hände då den med svafvelsyra fällda lösningen i
salpetersyra afdunstades i lufttomt rum öfver kaustikt kali. Det pulverformiga var tellursyrlighet,
«om, genom blandning med tellursyra, länge qvarhåller sig i modifikation Z>) och låter ånyo lösa sig
både i en större mängd vatten och i salpetersyra.
I ett annat försök upplöste jag tellursyrlighet vid
K. r, A. Hcmdl. jm.
^7
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glödgningshelta i smält salpeter. Det i kallt vatten
lösliga saltet försattes med ammoniak och fälldes
med chlorbariiim, hvarefter fällningen tvättades
väl. Den behandlades nu med salpetersyra, otillräckligt att upplösa alltsamman, och digererades
lindrigt, hvarefter det olösta togs på filtrum. Detta var, äfven vått, tröglöstare i salpetersyra än
tellursyrad baryt, och det gaf efter sönderdelning
med svafvelsyra och afdunstning till dess en stor
del af salpeteryran bortgått, hufvudsakligast tellursyrlighet. 1 den första upplösningen deremot
fanns jemte saipetersyrad baryt, endast tellnrsyra.
Då deremot bary t-fällningen på en gång upplöstes medelst salpetersyra, fälldes med svafvelsyra
och afdunstades till torrhet, så återstod , efter maceration med vatten, den flockiga , svagt gulaktiga massa, som jag nämt sönderdelas af kokning
med vatten. Härigenom hade således icke erhållits annat än en blandning af de båda förut omtalade syrorna, och det lyckades mig i intet försök
att erhålla något annat än denna blandning, antingen att en nndertellursyra icke existerar , eller
att den af vatten eller salpetersyra sönderdelas
i tellnrsyra och tellursyrligbet.
Det undei sökta gula saltets halt af syre svarar till ingen bestämd förening af fyrfaldt tellursyradt med fyrfaldt tcllursyrligt kali; men den
närmar sig till formeln KTe^+2KTe^, i hvilket
fall föllusten af borti2ån2:en svr2:as, vid söndcrdelning genom smällnijig, bordt ulfalla till 5.48 för
kalisaltet, och till S.-ji för natronsaltet,
Te/Zursyrade Sd/ter,
Telhirsyrans frändskapcr till saltbaserna är
ganska svag.
Den utjagas dei ftire af de flesta an-
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dra syror fullkomligt. Det är endast vid en viss
temperatur, i hvilken den öfvergår till sin gula
olösliga modifikation, som den visar någon kraftfull frändskap. Till och med ättiksyran sönderdelar dess salter med alkalisk ])asis, om den
i upplösningen tillsättes i öfverskott. Utan värmets tillhjelp kan ej tellursyran mättas till neutralt
salt med en kolsyrad saltbasis. Tellursyrade salter smaka metalliskt, de hafva ingen af syran beroende färg, de med alkalisk basis äro lösliga i
vatten och hafva, med få undantag, benägenhet
att genom afdunstning förvandlas till genomskinliga, gummilika massor, som få sprickor och som
i värme mista vatten samt blifva hvita och ogenomskinliga. De upplösas sedan ganska långsamt i
kallt vatten. Med de alkaliska jordarterna äro
teliursyrans föreningar så svårlösta, att de kunna
I utfällas; men de äro dock icke olösliga , utan upptagas iringa mängd af vatten , de neutrala minst ,
de med öfverskott på syra mera. De egentliga
jordarternas och metalloxidernas tellursyrade salter äro i allmänhet nästan olösliga, dock vet jag
intet, som icke under tvättning iemnar spår deraf ät tvättvattnet. 1 allmänhet ^ härrörer det af
deras egenskap att af vatten sönderdelas i föreningar, rikare på basis, h varvid vattnet bemäktigar sig
en förening rikare på syra. Flera af dessa salter
qvarhålla kemiskt bundet vatten i temperaturer,
af hvilka det ovilkorligt utjagas ur starkare syrors salter.
De egenskaper, på hvilka dessa salters tellurhalt igenkännes, eller som tillhöra dem genom tellurens närvaro, äro, på våta vägen, att, upplöste
i stark saltsyra och blandade med ett svafvelsyrligt salt samt uppvärmde, fälla metallisk tellur,
under det vätskan deraf svartnar, och på torra
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vägen, all, vid reduktion med kol och eldfast alkali, gifva en massa, som färgar vatten vinrödt.
Likväl Ivckas icke detta föi hållande med vissa tellursyrade salter t. ex. af silfver , zink , jern o. n. f»
Man igenkänner tellurens närvaro deri, då de för
sig sjelfva reduceras på kol för blåsrör till tellurmetaller, hvilket går ganska lätt och stundom med
svag detonation. Den smälta tellurmetallen, sedan rostad i öppet glasrör, ger ett hvitt sublimat
af tellursyrlighet, igenkänligt af sina egenskaper '^').
De tellursyrade salterna detonera på glödande kol;
men svagt och ofta omärkligt. De skiljas ifrån
tellursyrliga salter deri, att de upplösas af saltsyra utan att färga syran gul, att denna lösning
kan utspädas utan att fällas och att den i värme
utvecklar chlor och blir gul, h varefter den fälles
af tillslaget vatten med hvit färg, om ej öfverskottet af salts^^ra varit allt för stort. De med
alkalisk basis fällas icke af galläple-infusion.
Tellursyran ger föreningar i ett stort antal
niättningsgrader , basiska, neutrala och sura af tvenne grader. Basen ökes i de basiska, såsom hos
svafvelyrade salter, till och 3 gånger , och syran i de sura till :3 och 4 gånger den qvantitet
som innehålles i den neutiaia föreningen. De
neutrala tellursyrade salterna med alkalisk basis
smaka kaustikt alkaliskt, äfven de tvåfaldt tellursyde smaka och reagera ännu alkaliskt. Så väl i
denna omständighet, som i antalet och slaget af
föreningsgrader liknar telluisyran boisyian ^•■').
Slutligen bör jag ock tillägga att salter af moditlkaJeniför: Om Blusrörets användande, pag. iio.
) Del har alliiiänligen antagits att borax är borsyrans
neutrala förening. Jag har likväl funnit att den i kokning utjagar kolsvra från kolsyradt natron, och att ett
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lionen a) äfven giiVas och utmärka sig genom sin
olöslighet i vatten och utspädda sji or eller alkalier.
Tellursjradt kali. Då man mättar pul veriserad tellursyra, eller en koncentrerad lösning deraf, med alkali, som i öfverskott tillsättes, det må
vara kaustikt eller kolsjradt, så uppkommer ett
mjukt, klibbigt koagulum,. som smälter i lindrig
värme. Detta är den neutrala föreningen, hvilken, likasom det är vanligt med metallsyrade salter, är svårlöst i en vätska som innehåller öfverskott af alkali. Nyttjar man härtill kaustikt och
icke allt för mycket utspädt kali och upplöser i
värme det klibbiga, mjölkhvita saltet, och låter
det sedan långsamt afsvalna till en temperatur
under o^, så anskjuter det neutrala saltet så fullkomligt derur , att modervätskan knappt grumlas
mer at alkohol. Saltet bildar grupper af små sammanväxta prismer, som under mikroskopet visa
sig tresidiga, snedt afskurna för ändan med en
triangulär facett. Detta salt är olösligt i alkohol
och kan således tvättas från moderlulen med alkohol. Derföre om det använda alkalit icke är
nog koncentretadt, för att bringa saltet till kristaUisation , kan man utfälla det med alkohol. Om
icke allt för mycket i sender tillsättes, så kan saltet utfällas i oljaktiga droppar, som samlas på
bottnen och anskjuta der i en gy ttring af prismatiska kristaller. Med mera alkohol får man
saltet i korniga kristaller. Detta inträffar också
stundom vid afkylning af en alkalisk lösning
Saltet upplöses lätt i vatten, afdunstas denna löstiing i lindrig värme, så får man en genomskinlig, sprucken, gumrailik massa, som åter lätt löki istallisei ande salt af ]\aB kan erhållas. Det smakar
kaustikt alkaliskt. Jag skall laagre fram beskrifva cleL
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ses i vatten. I denna forin läs saltet alltid då 1
at. vigt tellursyra och i at.vigt kolsyi adt kali tillsamman upplösas i vatten och inkokas till torrbet. Afdunstas saltet i lufttomt rum öfver svafvelsyra, så återstår det i form af en kristallskorpa på glaset, hvilken snart begynner fuktas i luften , utan att dock blilVa flytande. Det bildas
nenvligen kolsyradt kali, som fuktas, och ett tvåfaldt lellursyradt salt. Det kristalliserade saltet
innehåller kä istallvatten , h vai s myckenhet är svår
att med precision bestämma, emedan den sista
portion deraf envist qvarhålles och bortgår med
de första qvantiteterna syre. Jag har funnit
^3.^5 procent i det prismatiskt anskjutna, detta
kommer 5 atomer ganska nära. Precisa talet
vore 2495. Det är i alla fall så mycket mera
än 4 atomer, att det är lätt alt inse att detta sednare icke kan vara rätta förhållandet. Det från
sitt krislallvatlen befriade saltet har sammanbakat
till en hvit, i vatten lättlöst massa.
T vä fal dt telliivsyradt kali. Detta salt bildas då kolsyradt kali, ulan tillhjelp af värme försättes rned tellursyra. Säkrast fås det likväl, då
2 at. vigter valtenhaUig tellursyra och i at. vigt
kolsyradt kali tillsammans upplöses i litet kokhett
vallen och välskan Icmnas att svalna, hvaiunder
det niesla af sallct afsäiter sig i ett slags fud uddig anskjulninq , som eller torkning liknar en hvit
jOä'd. Om nio(!crlulon lemnas åt frivillig afdunstnii)g så afsiillci" den något meia deraf, som då
har clt mera kristalliniskt utseende, men ijigalunda kan ti!l någon slaivs form beslännnas. Delta
salt fås också om det neuliala i ett löst beläckt
kärl leiiiiias all upplaga kolsyra ur luften, hvarnnder det anskjriler i hårda korn, sammanväfda
af mindie kiii-[al!er. Delta ^all sniakar metalliskt
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och något alkaliskt och reagerar alkaliskt. Det är
tröglöst i kallt vatten, men löses i betydligt större qvantitet i kokande vatten än i kallt. Om den
koklieta, mättade lösningen i vattenbad afdunstas
till torrhet, så anskjuter derunder intet, utan saltet intoirkar till en hvit , kring kanterna gummilik
massa. Dess, under afsvalning anskjutna kristaller hålla 1 3.9 p. c. vatten, som är 4 atomer.
Upphettas saltet till dess detta bortgått, så blir
det gult, vid en temperatur, som ännu icke går
till glödgning, och öfvergår till ett fyrfaldt tellursyradt salt af modifikation a), som icke mera
löses af vatten eller u I späd da syior. Yatten utdrager ur den gulnade massan en portion nybildadt neutralt salt.
Om neutralt, tellursyradt kali blandas med
en syra, i mindre qvantitet än att sönderdela hela saltet, så uppkommer en hvit fällning, som är
det nu beskiiina saltet; men om så mycket syra
tillsättes att vätskan reagerar svagt surt, så uppkommer ett surare salt, som straxt skall omtalas,
och om ännu mera syra tillkommer så klarnar
vätskan åter igen, hvarvid det tellui sj^rade saltet är fullkomligt sönderdelad t. Är denna syra
ättiksyra och lösningen afdunstas, så grumlas den
åter af ett surt telluisyradt salt, som begynner
fällas , och om sallmassan intorkas vid 4-80° eller
100° och lemnas qvar så länge ättiksyra derifrån
utvecklas, igenkänlig på lukten, så har tellursyran åtei tagit basen ända till tvåfaldt tellursyradt
salt, som åteistår då det ältiksyrade saltet utdrages med alkohol af o. 85.
Fj rf al dt tellursyradt kali. Detta salt bildas, antingen då tellursyra ocli kolsyradt kali i
förut afvägda qvantiteter tillsamman upplösas i
kokhett vatten och lösningen lemnas att svalna,
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hvaiunder det anskjuter till utseende li£t det foregående, eller då en mättad lösning af tvåfaldfe
tellursyiadt kali blandas med litet salpetersyra y
så länge en fällning bildas, som är detta salt. Det
är icke olösligt i vatten, derföre löses åter det
som först bildas, om vätskan dermed omskakas.
Efter tvättning med vatten och torkning är det
löst och luckert.
Lättaste sättet att bereda detta
salt är att smälla tellursjrlighet med salpeter vid
en temperatur, som icke får gå till mer än högst
begynnande mörk glödgning, lösa saltet i vatten
och tillblanda salpetersyra, så att vätskan reagerar
svagt men tydligt för fri syra, och att macerera
fällningen dermed några timmar, h varefter den
upptages på filtrum och tvättas med kallt vatten^
hvaraf det dock något upplöses.
Detta salt håller kemiskt bundet vatten, hvaraf det mesta vid
upphettning bortgår, utan att saltets färg förändras j
men den sista portion kan ej utdrifvas, utan att
färgen går i gult, då saltet sedan innehåller tellursyra af modifikation a). Vid en analys af detta salt, erhållet genom ftillning ur en lösning af
salpeter, som länge varit smält med tellursyrlighet, utan att komma i glödgning, förlorade saltet
il. V' ^' ^'f^tten, utan att blifva gult. Då saltet
sedan upphettades gaf det ännu litet vatten och
blef gult, men hvarvid tillika äfven litet syrgas
utvecklades.
Saltet gaf i analysen:
funnit. räknadt.fyrfaldt tellursyrligt kali 84.64 84.41
syrgas

7.71

7.34

vatten

7.65

8.25.

+40.

Det räknade resultatet är från formeln KTe^
Det inses lätt att i försöket litet vatten
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iortgått med sjrgasen, hvaraf denne blifvit litet
större och vattnet litet mindre än räkningen ger.
Vid sönderdelning i glödgning, fortfar sjrgasutvecklingen ganska länge och det är knappt möjligt att
i glaskärl öfver lampa fullkomligt sönderdela tellursyran deri; men i platinadegel går det lätt.
Då man bereder detta salt af tillvägda qvantiteter, som sedan upplösas i kokande vatten och
afdunstas till torrhet i vattenbad, så återstår en
del af saltet fullkomligt olösligt i kokande vatten,
men lösligt i fri syra , och detta förnyas h var gång
lösningen af saltet på detta sätt afdunstas till torrhet.
Detta hvita , pulverformiga salt har lika sammansättning med det föregående "^''). Det qvarhåller
vattnet med en kraft som icke släpper de förr
än vid en särdeles hög temperatur, livar vid saltet tillika öfvergår i den gula modifikationen.
Äfven har jag funnit, att då saltet beredes af
tillvägda qvantiteter som upplösas i kokhett vatten ,och föreningen får anskjuta , hvarefter moderluten ånyo afdunstas till anskjutning o. s. v., su
återstår slutligen en liten portion moderlut, hvari
finnes fri tellursyra, hvilken i ett försök gick till
något mindre än | atomvigt, och var dessutom
ännu kalihaltig. Denna omständighet synes härröra deraf att rent vatten utöfvar en lika beskaffad sönderdelande verkan på detta svårlösta qvadritellurat, som på dem jag längre ned kommer
att omtala, så att i första kristallisation en portion bitellurat tillika afsätter sig för att behålla
en större portion qvadritellurat upplöst i ett öf*) Härvid bör jag erinra, att om den använda tellursyran
ej varit fullt ren från tellursyrlighet, så får man dervid en mekanisk inblandning af den sistnärade, som
under inkokningen blir olöslig.
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Yerskotl af syra. Detla inträffar icke i én lösning som
innehåller andra salter upplösta, hvari qvadritellii råtet är nästan alldeles olösligt.
Tellurs)^rlighet smält med salpeter. Jag bar
redan, i det föregående omtalat det gula kalisalt,
som fås då tellursyrlighet länge upphettas med
salpeter vid en temperatur, som knappt uppnår
synbar glödgning. Fortsattes hettan sedan tellursyrligheten blifvit oxiderad, ocb tillblandas finrifvet bicarbonat af kali i små poi tioner i sender ,
så länge någon fräsning uppkommer, så upplöses
det gula qvadritelluratet efter hand, ocb saltet blir
klart. Det löser sig efter afsvalning helt och hållet i vatten, så väl kallt som varmt, och innehåller en blandning af tellursyradt kali och salpeter, eller rättare salpetersyradt samt salpetersyrligt kali. Det är dock sällan alldeles fritt från
tellursyrligt kali, hvars myckenhet är större ja
högre temperaturen gått. Om vätskan utfälles
med barj^tsalt, helst efter tillsats af litet kaustik
ammoniak, så fåi* man på det sättet tellursyrad
baryt, h varur tellursyra med minsta kostnaden
kan beiedas.
Om tellurs^dighet och salpeter smältas tillsamman till dess att tellursyi ligheten upplöst sig i salpetern till ett klai t liqvidum , så får man icke mera ett neutralt salt, utan den smälta blandningen
innehåller tvåfaldt tellursyradt kali sammangjutet
med salj)ctei syrligt och salpeteisyradt kali. Denna blandning löses temligen lätt i kallt vatten,
men deu afsätter i kokhett vatten bitelluratet i
form af ett hvitt, kornigt pulver, olösligt i den
salpelerhaltiga kokande vätskan, men lösligt i rent
kokande vatten, hvarur det åter under afsvalning
afsätler sig. Äfvcn detta salt är blandadt med tel-
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luisjrligt och ja mer, ju starkare den hetta varit.,
för h vilken det i smältningen hlifvit utsatt.
Ännu en annan förening fås, under vissa omständigheter, hvilka jag icke med säkerhet känner,
då tellursyrlighet och salpeter sammansmältas. Den
är färglös och i det hela samma salt som det föregående, men det löses icke i kokande vatten,
i syra eller alkali. Vid upphettning ger det ett
ganska ringa spår af vatten och blir gult. Smälter der på och ger 8 p. c. syrgas med kokning,
hvarvid syrgasen blir rökig likasom af chlorsyradt
kali och tvåfaidt tellursyrligt kali återstår, lösligt
i kokande vatten och i syror.
TeUursjrlighet med chlorsyradt kali, Tellursyrlighet upphettad med chlorsyradt kali sönderdelar detta salt. Massan blir gul, syrgas och
chlorgas utvecklas och det gula fyrfaldt tellursyrade saltet af modifikation d) frambringas. Detta salt återstår, då saltmassan utlakas med vatten.
Lösningen i vatten innehåller, jemte chlorkalium
och odekomponeradt chlorsyradt kali, en liten portion tvåfaidt tellursyradt kali i modifikation b).
Tellursyrligt kali med clilor. Då en ström
af chlorgas leddes öfver tellursyrligt kali i torr
form uppkom vid luftens vanliga temperatur ingen förändring. Men vid en ganska lindiig upphettning blef massan mörk till färgen och chlorgasen begynte absorberas; sedan detta skett till en
viss grad förändrades massan icke mer och chlorgasens absorption upphörde. Efter afsvalning var
massan citrongul och lemnade efter behandling
med vatten det gula qvadritelluratet i modifikation olöst.
Detta gula salt beror på en ganska kraftig
frändskapsgrad ; det frambringas äfven då tellursyrans hj/dral, intimt blandad med något annat
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lialisalt, t. ex. salpeter eller chiorkalium, upphettas ganska lindrigt, h vilket på långt när ej behöfver gå till glödgning. Detta salt är olösligt i
svafvelsyra, salpetersyra, saltsyra och kaustikt alkali, vid luftens vanliga temperaturer, samt i en ^
måttlig grad af koncentrering. Det löses af smältande kalihydrat äfvensom efter lång kokande digestion med salpetersyra ; men har i båda fallen
öfvergått från syrans modifikation a) till den af b),
Tellursjradt natron. Om tellursyra mättas med. kaustikt natron, så upplöses syran deri;
men om alkalit är öfverskjutande och särdeles om
blandningen lindrigt uppvärmes, sä anskjuter det
neutrala saltet på kärlets insida i kristalliniska
korn, eller i en skorpa af kritallkorn. I detta
tillstånd är saltet sedermera högst tröglöst, så väl
i kalt som i kokande vatten. En del af saltet
stannar i den alkaliska moderluten och kan fällas
derur af alkohol. Det fås äf ven då endast i korn ,
lika svårlösta i vatten, som det förut afsatta. Det
kristalliserade saltet innehåller i3.i p. c. vatten,
som utgör 2 atomer. Om saltet kokas med förnyade qvantiteter vatten, så upplöses det och behåller sig sedan upplöst, om ej ett öfverskott af
natron tillkom mer, da det smanmgom anskjuter
i korn. Afdunslas upplösningen i vattenbad sä afsättes intet och slutligen återstår saltet i en gumniilik, mjuk, i vatten löslig massa. Intorkas det
åter fullt så är det lika svårlöst som förut. Om
detta salt ujijihettas till dess det förlorat sitt kristallvatten, hvartill fordras en stark hetta, som
kommer glödgning nära, så återstår det hvitt till
färiren, äfven så länsre det är hell; men det har
nu öfvergått till en annan modifikation och är olösligt både i kalt och kokande vatten , men det löser sig vid upphettJiing i uh>pädd salpetersyra-.
i

Öet fördelar sig i vätskan likt en mjölk, ur b vilken det väl åter sjunker, men icke så att vätskan
blir klar.
Det neutrala saltet kan fås jemväl då lika
atomvigter tellursyra och kolsyradt natron upplösas i vatten och afdunstas till torrhet vid en
temperatur som öfverstiger +100°, livar vid man
af vigtsförlusten finner att kolsyran är fullt utjagad. Utan denna åtgärd får man endast en blandning af neutralt och tvåfaldt tellursyradt natron
med kolsyradt natron. Det återstående saltet har
nu samma grad af svårlöslighet, som det med
kaustikt natron eller alkohol utfällda.
Tvåfaldt tellursyradt natron. Då en upplösning af tellursyra i en kokande lösning af kolsyradt natron blandas med ättiksyra efter skedd
afsvalning, så fälles i början ett salt, som snart
upplöses åter och är tvåfaldt tellursyradt natron,
som i lösningen af ättiksyradt natron, hvari det
bildas, är svårlöst. Afdunstas den klara lösningen i vattenbad, så återstår, sedan ingen lukt af
ättiksyra mera utvecklas, det tvåfaldt tellursyrade natronet blandadt med ättiksyradt, från h vilket det kan afskiljas med alkohol af 0.85, hvarmed det väl uttvättas. Det erhålles då i form
af ett hvitt pulverformigt salt, som långsamt,
men fullkomligt åter upplöses i vatten. Det innehåller i4'78 p. c. eller 4 atomer kristallvatten.
Dess upplösning i vatten öfverlemnad åt frivillig
afdunstning intorkar till en vattenklar gummilik
massa, som får sprickor och i värme blir mjölkhvit och lossnar från glaset. Det löses sedan ytterst långsamt, dock fullständigt, i kallt vatten.
Detta salt fås lätt äfven då 2 at. vigter tellursyra förenas med en atomvigt kolsyradt natron.
Om ännu | eller lika atomyigt kolsyradt natrou

tillsätles, så uppkommer dervid i köld intet neutralt salt; utan om vätskan lemnas att afdunsta i lindrig värme, så afsätter sig derur, i mon af
den alkaliska lösningens koncentrering, klara droppar af bitellurat, som småningom sammanflyta till
ett syrupstjockt lag under den alkaliska lösningen.
Om det tvåfaldt tellursjrade natronet upphettas till fullkomlig förlust af sitt kristallvatlen,
så blir det blekt citrongult och öfvergår till gult
qvadritellurat. Vatten utdrager derur under fortsatt tvättning det neutrala saltet, som tillika bildat sig.
Ffrfaldt tellursjradt natron fas bäst då tellursyra och kolsyradt natron i afvägda atom förhållanden upplösas i vatten och öfverlemnas åt frivillig afdunstning, hvarunder det intorkar till en
klar, gummilik, föga sprucken massa, som i luften icke blir fullt hård, utan tager intryck. I lindrig värme intorkar den till en mjölkhvit massa, som släpper glaset. Den löses långsamt åter i
kallt vatten och lemnar ett hvitt pulver olöst, afsilas detta och lösningen ånyo intorkas i väime,
så blir en ny portion deraf olöst och detta repeteras för hvar gång det i värme intorkas. Detta
hvita 1 kokande vatten olösliga pulver är samma förening, vattenhaltig, men i en olöslig modifikation, likasom vi redan sett vid kalisaltet. Det
förvandlas vid upphettning, likasom sjelfva det
gummilika saltet, till vattenfritt gult fyrfaldt teilursyradt natron , som är lika olösligt med det motsvarande kalisaltet.
]Med salpetersyradt natron frambringar tellursyrlighet i smältning alldeles de samma föreningar, som dem jag vid kalisaltet omtalat.
Tellursyradt Lithion, Så väl det neutrala
saltet, som det två- och fyrfaldt tellursyrade gif-

va efter afdunstning klara guiiirailika massor, som,
fullt intorkade, i värme blifva mjölkhvita och
lossna från glaset. Q vadritelluratet bildar efter
intorkning vid +ioo^, likasom de föregående qvadritelluraterna , ett hvitt, i vatten olösligt pulver,
som är fyrfaldt tellursjradt lithion i annan modifikation. Det mister vid starkare upphettning
sitt kemiskt bundna vatten och blir gult.
Tellursjrad ammoniak. Om ammoniak slås
på pul veriserad tellursyra, så får man samma
livita, klibbiga magma, som med de föregående
alkalierna. Upplöses denna medelst kokning i liqvid kaustik ammoniak, som sedan lemnas att
svalna, så grumlas den tvertigenom sin hela massa och afsätter det neutrala saltet i hvita käfvor
och korn , som dock ej se kristalliniska ut. Lösningen blir efter hand klar. Den innehåller ännu mycken tellursyrad ammoniak upplöst, som
till större delen utfälles då salmiak tillsättes. Vätskan behöfver dervid icke mättas med salmiak,
emedan sedan en viss qvantitet deraf tillkommit
ökes icke fällningen af mera. Salmiakeu utfäller
saltet likväl icke fullkomligt, och tillblandning af
alkohol gör en ny fällning. Tages denna på filtrum och tvättas med alkohol, så kan man borttaga den . inblandade salmiaken och få saltet rent 5
men dervid inträffar att alkoholen begynner åter
lösa litet af saltet, sedan det mesta af salmiaken
är bortförd, hvarigenom den grumlas då den kommer i den förut genomgångna spirituösa vätskan.
Man får efter torkning ett hvitt, nästan jordlikt
salt, som långsamt men fullkomligt upplöses i kallt
vatten och hastigt upptages af kokhett.
Man kan erhålla saltet i en kornigt kristalliserad skorpa, om en lösning af neutralt tellursyradt kali upphettas till kokning och salmiak samt
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lifcet öfverskjutaiide Itaustik ammoniak tillsättas
©di lemnas att svalna. I en fast solid saltmassa fås saltet, om fällningen i salmiak-upplösningeii
uppkettas lindrigt så att den smälter odi sedan
lemnas att svalna.
Tvåfaldt tellursjrad ammoniak. En mättad lösning af tvåfaldt tellursyradt kali fälles icke
af salmiak äfven om den dermed mättas; men en
lapplösning af natronsaltet, som kan fås vida mer
koncentrerad, fälles deraf. Är den mycket koncentrerad såsammanbakar det fällda saltet till en
klibbig massa på glasets insida. Upphettas blandningen så bortgår ammoniak, till bevis att det
tvåfaldt tellursyrade saltet sönderdelas genom kokning. Saltet är tröglöst i vatten. Kokas det dermed i stängdt kärl så att ej ammoniak förloras,
så smälter det olösta till en hvit massa, som afsvalnad blir hård. Den kallnade lösningen afsätter ganska litet af ett finkornigt salt på kärlels
insida. Detsamma är händelsen om saltet upphettas i salmiak-lösningen ; men skillnaden i löslighet
emellan kall och varm vätska synes der vara något större.
Fjrfaldt tellursyrad ammoniak fås då en
lösning af natronsaltet fälles med salmiak. Fällningen är flockig, sammanbakar ej och mera deraf läs genom tillsats af alkohol, hvarmed den sedan kan på filtrum aftvättas. Den behöfver mycket vatten för att upplösas. Upphettad halfsmälter den och pöser samt ger vatten; men behåller
5ig efteråt hvit.
Om en lösning af tellursyrad ammoniak lemnas åt frivillig afdunstning eller intorkas i lindrig värme, så förlorar den ammoniak med vattnet och slutligen återstår en genomskinlig gummilik hinna på glaset. Då denna öfvergjutes med
vatten

vatten blir den mjölkhvit. Den löses ganska långsamt och LehölVer mycket kallt vatten för att upplösas. Af kokande vatten upplöses den lättare
utan att under afsvalning äter afsätta sig. Det
är det fyrfaldt lellursyrade saltet. Vid mycket
försigtig upphettning kan man få det gult; men
jag har ej kunnat utröna om det då qvarhåller
nå^on ammoniak.
Tellursyrad barftjord. Det neutrala saltet
fås då ett neutralt tellursyradt salt, löst i vatten
blandas med en lösning af chlorbarium. Det faller först voluminöst, men sjunker snart tillhopa
till en tung hvit fällning, som tvättad och torrkad utgöres af ett hvitt mjöl eller, åtmintsone vid
lindrig tryckning, dertill sönderfaller. Denna egenskap utmärker det från så väl tellursyrlig Laryt,
som från tvåfaldt och fyrfaldt tellursyrad baryt,
af 11 vilka mindre betydliga inblandningar hindra
föreningens sammanfallande. Är inblandning af
ett surt salt hindret, så får fällningen denna egenskap genom tillsats af kaustik ammoniak. Detta
salt är till en ringa grad lösligt i vatten, så att
det ur en mycket utspädd blandning icke fälles,
eller nyss fäldt åter upplöses vid omskakning.
Under tvättning skulle en portion förloras om
man icke afdunstade tvättvattnet. Det löses betydligt mer af kokhett vatten än af kallt och
återstår i form af en hvit jord, om den kokheta
lösningen intorkas. Det är ganska lättlöst i vsalpetersyra, som fullkomligt bemäktigar sig basen
och afskiljer syran. Det sönderdelas icke det minsta af kaustik ammoniak, äfven då de länge digereras tillammans i korkadt kärl. Tellursyrad
barytjord innehåller krislall vatten, som icke kan
utjagas af +200°, men som bortgår vid en ännu
högre temperatur, hvilken dock är otillräcklig att
K. v. A. Handl t833.
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förstöra syran. Jag har , genom direkt heslämmande af vattenhalten, det vatten fria saltets upplösning iutspädd salpetersyra och barytjordens
utfällande med svafvelsyra, funnit detta salt innehålla:
funnit. räknadt.
Tellursyra . . . 45.846

45.982

Baryljord

. . . 39.819

39-935

Vatten

*

i4.o83

.

.

.

1 4.335

Det räknade resultatet är härled t från BaTe+3S.
Tvåfaldt tellursfrad barjtjord. Detta salt
fås då ett barium-salt fälles med tvåfaldt tellursyradt natron. Det är mycket mera lösligt i vatten än det föregående, så att i utspädda lösningar ingen fällning uppkommer. Det bildar en
flockig voluminös massa, som icke sammanfaller,
och som af tvättvattnet icke allenast upplöses
utan ock söndeidelas på det sätt alt ett surare
salt, löst i fri tellursyra, går igenom och återstoden på fdtrum innehåller en tilltagande inblandnins: af neutralt salt. Derföre kan man aldris:
till analys erhålla det med sin fulla halt af tellursyra, ulan delger 2 till 3 p. c. bar} tjord mer
än som efter räkning borde fås. Det ger lop. c.
vatten, svarande emot 3 atomer, som efter räkning utgöra 9.63 p. c.
Fyrfaldt tellursyrad barytjord fälles ur ett
barium-salt af fyrfaldt tellursj^radt natron. Den
är både voluminösare och löshgare än den föregående. Det löses i ättiksyra och återstår efter
dess afdunstning i form af en hvit jordlik massa.
Det blir gult vid upphettning; men återtager sin
hvila fiirg under afsvalning , och synes, icke bilda någon med de gula sakerna af alkalisk basis
analog förening.

Tellursjrad st rontian jord fäller sig såsom
€n livil, flockig massa, b vilken icke sammaiifailer.
Den löses äter af mycket tillslaget vatten.
l^ellursjrad kalkjord förhåller sig likt den
föregående.
Dess
upplösning
i kokhett vatten
lemnar föreningen jordformig efter vattnets af, dunstning.
I
Tellarsyrad talkjord är en hvit, flockig för€ning, som lättare löses af tillslaget vatten än
. något af de föregående jordsalteina.
■

Ingendera af dessa jordarters utspädda neutrala upplösningar, fällas af tvåfaldt tellursjnadt
kali, hvars upplösning derlill ej fås nog koncentrerad ; men deremot får man i vatten lösliga
fällningar genom tillsats af tvåfaldt tellursyradt
na tron.
Tellursjrad lerjord faller i form af en hvit,
flockig fällning, som är löslig i ett öfverskott af
ierjordssalt. Först dä detta är till en viss grad
sönderdela dt blir fällningen beständig. Den upplöses åter af mera tillslaget Ierjordssalt.
Tellursf rad beryll jord. Neutrala bery 11 jordsupplösningar fällas hvitt och flockigt både af neutralt och af tvåfaldt tellursyradt kali.
saltet.

2^ellursyrad ytter jord förhåller sig lika. Ingendera fällningen upplöses i öfverskott af jord-

Tellarsyrad zirkon jord, I en upplösning af
Iristalliseradt, från öfverskott af syra fritt chlorzirkonium ger neutralt tellursyradt kali en fällnmg , som åter upplöses af öfverskjutande zirkonjordssalt. Sedan äfven detta är sönderdeladt blir
1
fällningen beständig, är då voluminös och hälft
genomskinlig, alldeles lik kiseljord, sådan den m^d
syror fälles ur liqA:>or silicum.
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Tellursyrad thorjord, hvit flockig fällning,
ej löslig i öfverskjutande thorjoidssalt.
Tellursyrad manganoxidul är en hvit, flockig fällning, som ur ett rosenfärgadt mangansalt,
drager i rosenrödt, sä snart den hunnit samla sig.
Tellursjrad jernoxidul faller hvit, men
blir nästan Ögonblickligt gröngrå och slutar med
att antaga rostfärg.
Tellursyrad jerJioxid är en blekgul flockig fällning, åter löslig i ett öfverskott af jernoxidsaltet, efter hvars fulla sönderdelning den blir beständig. Äfven då den fälles ur den mörkröda lösningen af
basisk jernchlorid återupplöses fällningen så länge
vätskan håller ett visst öfverskott af den basiska
chloriden.
Tellursyrad koholtoxid^ voluminös, flockig,
blåaktigt purpurfärgad fällning.
Tellursyrad nickel oxid:, ^'^'it flockig fällning
en dragning åt grönt.
Tellursyrad blyoxid. Syrau och oxiden förenas iett stort antal mättningsgrader , som alla
fällas. Den neutrala föreningen är en hvit, någorlunda samlad fällning, föga löslig i vatten. Tvåoch fyrfaldt tellursjradt bly fällas, men mycket
deraf upplöses i tvättning. Det sist nä m da är till
en ganska ringa del lösligt i ättiksyra, som efter
afdiinstning lemnar det i form af en hvit jord.
Det kan icke genom upphettning förvandlas till
analogt med de gula salterna af alkalierna , och
fortfar, efter stark upphettning att vara lösligt i
utspädd salpetersyra. Det är väl gult så länge
det äi' hett men det blir åter livitt undei- afsvalning. Basisk tellursyrad blyoxid fås då en lösning af neutralt tellursyrad t kali Qilles med blyättika. Den är voluminös och hvit, svår att tvätta, och med allt det icke absolut olöslig i vatten.
med

Den är dock af de mindre lättlösta fällningarna.
Jag har hegugnat mig deraf till analys af några
tellursyrade salter , hvarvid den genomgångna vätskan utfälldes med svafvelsyra, silades, afdunstades till torrhet, och från saltet afdrefs öfverskottet af svafvelsyra. Via saltets återupplösning blef
alltid tellursyrlighet olöst, som frånskildes, hvarefter saltet afdunstades , glödgades och gaf halten
af alkali.
Tellursjrad uranoxid en voluminös, vackert blekgul fällning, som icke upplöses aföfverskjutande salpetersyrad uranoxid.
Tellursjrad koppar oxid hilå^r en voluminös,
hälft genomskinande, seladongrön fällning af en
mindre skön färgton. Det tvåfaldt tellursyrade
saltet har en blekare färg, men fälles lika som
det neutrala.
Tellursjrad qvicksilfveroxidul. Då fint pulver af kristalliserad salpetersyrad qvicksilfveroxidul öfvergjutes med en lösning af neutralt tellursyradt kali, så sönderdela de hvarandra och man
får en mörkt, gulbrun fällning af tellursyrad qvicksilfveroxidul. Löser man det salpetersyrade oxidulsaltet i vatten, så är lösningen sur. Vid kalisaltets indrypning framkommer i första ögonblicket det neutrala saltets färg, som snart öfvergår till blekgul, hvilken synes tillhöra den tvåfaldt tellursyrade oxidulen,
Tellursyrad qvicksilfveroxid är en voluminös, flockig, hvit fällning.
Tellursyrad silfver oxid. Då en fullt neutral upplösning af salpetersyrad silfveroxid blandas med en lösning af rent tellursyradt kali,
så uppkommer en mörkgul fällning ej olik arseniksyrad silfveroxid. Denna är det neutrala saltet. Det sönderdelas af vatten på ett sådant sätt
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alt en lösning af lellui sy rad oxid i fri syra blidas, och elt basiskt salt blir olöst. Derföre frambringas föreningen endast i vätskor af någon koncentration. Då det tellursyrade silfret tvättas på
filtrum mörknar det mer och mer, och ntt vättas
det med kokande vatten, så återstår slutligen ett
basiskt salt af lefverbrun färg, som är Ag^Te^.
Den tellursyrade silfveroxiden är löslig i kaustik
ammoniak ulan färg; blandas denna lösning med
ammoniakhaltig salpetersyrad silfveroxid och afdunstas, så utfaller vid ammoniakens bortgående
ett svartbrunt, basiskt salt, som är Äg^Te. H varken detta eller det föregående håller kemiskt bundet vatten. De hafva blifvit analyserade genom
förvandling till chlorsilfver.
Om en mj^cket utspädd upplösning af salpetersyrad silfveroxid blandas med en äfvenledes
utspädd upplöning af tvåfaldt teliursyradt alkali,
så uppkommer vid indrypningen , för ett Ögonblick, en brandgul fällning, som genast slår om
och blir svartbrun , d. ä. som af det myckna vattnet genast förvandlas till basiskt salt. Ur en mera koncentrerad lösning fäller så väl två- som fyrfaldt tellurs3^rdt natron motsvarande silfversalter
af voluminös, flockig beskaffenhet och en ren,
brandgul färg.
Vid analyser af tellursyrade salter der jag
velat direkt bestämma teUursyrans qvantitet, har
jag begagnat mig af det basiska telhirsjnade silfret, på det sätt, att salpetersyrad silfveroxid har
blifvit tillsatt i något öfverskott, h varefter fiillningen upplöstes i kaustik ammoniak, vätskan afdunstadcs till dess all öfverskjutande ammoniak
var ailägsnad, afsilades fiån den basiska tellursyrade silfveroxidcn , som togs på vägdt fdtrum och
torkades i en ström af vatteniVi luft vid -f 100°.

Den håller 79.8 d. silfveroxid och 20.2 d. tellursyra. Likväl fick jag alltid på detta sätt litet tellursyia för litet, hvilken återfanns, efter det öfverskjutande silfrets utfällning ur vätskan, vid
försöket att bestämma basens q vantitet såsom chloriir, och gjorde der vid svårigheter. Emedlertid
hafva dessa försök ändå alltid kunnat blifva mer
-än tillräckligt precisa, för att bestämma på hvilken mättningspunkt en förening varit.
Telliirsjrad chromoccidul bildar en flockig,
grågrön , i genomseende rödaktig fällning, löslig i
öfverskott af chromoxidulsalt, samt först efter dess
sönderdelande beständig. Jag bör fäsla uppmärksamheten pådenna öfverensstämmelse emellan förhållandet af lerjords, zirkon jords, jernoxid- och
chromoxidul-föreningarne att upplösas i öfverskjutande qvantiteter af det använda saltet , förmodligen till bildning af lösliga dubbelsalter med det
nybildade, tellursyrade saltet. Alla dessa baser
hålla såsom bekant är 2 at. radikal men 3 at. syre»
Deremot inträffade det anmärkta förhållandet icke
med någon enda af de baser, som hälla blott i
atom syre. Uranoxiden och berj^ll jorden hålla
väl, efter hvad vi förmoda, också 3 atomer syre,
men der upplöstes icke fällningen.
I chlorguldkalium , upplöst i vatten, åstadkommer neutralt, tellursyradt kali ingen fällning.
Tellur syrliga Sal t er*
Tellursyrligheten är en så svag S3aa att den
knappt utan värmets tillhjelp rår på kolsyran. Dess
saker sönderdelas derföre lätt till och med af kolsyran iluften. Likasom de tellursyrade sakerna
5maka de metalliskt och hafva ingen af syran beroende färg. De med alkalisk basis äro lösliga i
yatten, de alkaliska jordarternas tellursyrliga sal-
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ter äi o något lösliga i vallen , jordarternas och de
egentliga metalloxidernas deremot aro deri olösliga, ehuru de, likasom de tellursyrade, knappast
kunna tvättas ulan att icke något af tellui syrlighelen anträffas i tvättvattnet. De tellursjrliga
sailernas af telluren Leroende igenkänningstecken
äio de samma som de tellursjrades. Be skiljas
från tellursyrade deri att de af koncentrerad saltsyra upplösas med gul färg, att denna lösning
icke vid upphettning luktar af chlor och att den
fälles af tillblandadt kallt vatten. Delta fordrar
dock alt icke mer saltsyra tillkommit, än som fordras till saltets upplöning. En mycket sur lösning kan utan fällning utspädas. Lösliga, tellursyrliga salter fällas med hvit färg af galläple-infusion.
Tellursyrligheten ger salter af flera mältningsgrader. Med öfverskott på syra följer den teliursyrans multipler. Den ger ock basiska salter.
Neutrala, tellursyrliga salter, särdeles af de eldfasta
alkalierna, smälta i glödgning och kristallisera på ett
utmärkt sätt under afsvalning. Tvåfald t tellursyrliga salter smälta ännu lättare än de neutrala och
kristallisera, ehuru mindre utmärkt än dessa. Fyrfaldt tellursyrliga salter smälla ofta innan de glödga^
och bilda då ett mörkgult liqvidum , som under afsvalning stelnar till ett klart, färglöst glas. Detta
är åtminstone händelsen med de eldfasta alkaliernas och baryljoidens fjrfaldt tellursyrliga salter. Det är ibland ett rätt vigt igenkänningstecken att begagna. De fyrfaldt tellursyrliga sakerna äro i allmänhet de .som företrädesvis bildas
och som äro bäst karakteriserade.
Tellursrrligt kali. Tellursyrlighetens benägenhet att bilda salter af olika mättningsgrader
gör att man på våta vägen, sällan kan frambrin-
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ga något af dem på en Leslämd mäUningpunkt;
nieii det går så mycket säkrare på den torra vägen,
der man genom smältning af riktigt afvägda qvantiteter kan frambringa dem. Sammansmälter man
afvägda qvantiteter af tellursjrlighet och kolsyradt alkali, det sednare i öfverskott, och väger
den smälta massan, sä finner man, att för hvar
atomvigt tellursyrlighet har en atomvigt kolsyregas
bortgått. Sammansmälter man en atomvigt af syrligheten med I at. vigt kolsyradt kali, som böra
långsamt upphettas för att undvika stänkning genom fräsning, så får man en förening som smälter
i glödgning, och som, långsamt afsvalad, anskjuter
till en väfnad af större och rediga kristaller, h vilka i den kallnade massan lätt åtskiljas, eller ock
låter massan bryta sig efter kristallernas genomgångar. Saltet löses något långsamt af kallt vatten,
hastigare af varmt, och, afdunstadt i en kolsyrefri
atmosfer öfver svafvelsyra, koncentreras lösningen
nära till syrupsstadga , hvarefter det hela anskjuter
i en kornig massa, som icke deliqvescerar i öppen
luft. Saltet reagerar alkaliskt och smakar kaustikt.
I lösning kolsyras det af luften och öfvergår till
en af följande mättningsgrader.
Tv äfal dt tellursyrligt kali fås genom sammansmältning afafvägda qvantiteter syrlighet och
kolsyradt alkali. Saltet smälter vid en temperatur, som knappt ännu begynner synbart glöda, och
kristalliserar utmärkt starkt under stelnandet. Massan är då hälft genomskin ande och färglös. Smält
är den gul. Detta salt sönderdelas af vatten.
Kallt vatten lemnar ett hvitt pulver olöst, men
af kokande vatten upplöses det fullkomligt. Under det vätskan afkyles anskjuter ett kornigt salt
derur, som dock är fyrfaldt tellursyriigt kali
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Della kommer

deiaf att saltet icke kan finnas i

kall upplösning, utan sönderdelas i neutralt, som
stannar i lösningen, och fjrfaldt som afsätter sig.
Det kan dock fås äfven på väta vägen, men endast ur en het upplösning, om man nemligen
blandar den med mycket upplöst neutralt salt och
afdunstar i vattenbad; det tvåfaldt tellursyrliga
saltet anskjuter då på glasets insida i en hårdt
fastsittande ki istallskorpa , igenkanlig på sin egenskap att söderdelas af kallt vatten och att oförändrad upplösas af kokande.
Fyrjaldt teHursyrligt kali. Detta salt ei hålles
då telliirsjrlighet , helst efter föi egången smältning
och pulvei isering, kokas nfigon stund med en lösning af kolsyradt kali, silas kokhet och lemnas
att långsamt afsvalas. Saltet anskjuter derunder
i korn på kärlets insida, och efter modervätskans
afdunstning får man ännu mera deraf. Det anskjutna saltet har ett perlemorartadt utseende och
kornen visa sig under mikroskopet utgöras af en
eller flera hopsatta korta, reguliert sexsidiga prismer eller taflor. Gi unden för detta salts bildning är att tellursjnligheten icke föimår utjaga
kolsyran ur alkalit längre än till bildning af tvåfaldt tellursyradt salt, Ii vars kokheta upplösning
under afsvalningcn, på sätt vi nyss sett, sönderdelas i fyrfaldt tellursyrligt kali, som anskjuter,
och neutralt, som stannar i upplösningen. Det
fyrfaldt tellursyrade kalit kan icke ånyo upplösas i vatten utan att sönderdelas. Behandladt med
kallt vatten utdrai^er detta neutralt och tvåfaldt
tellursyrligt
lursyrlighet,
got utsvälld
med
vatten,

kali med lemning af vattenhaltig telsom behåller kristallernas form nåoch gelatincrad. Kokas det deremot
så upplöser detta tvåfaldt tellursyr-

283
ligt kali och leninar sammanfallen tellursyilighefc
i form af ett ymnigt, tungt pulver. Ur den kallnade lösningen anskjuter åter fjrfaldt tellursyrligt kali under afsvalningen. Dessa fenomen,
lätta att förstå sedan det tvåfaldt tellursyrliga saltets förhållanden äro kände, voro i början ganska
förvillande, helst de höra till dem som först förete sig. Det fyrfaldt tellursyrliga kalit innehåller 4 atomer vatten. Det pöser likt borax, men
svagare, under det vattnet utjagas och smälter sedan vid begynnande glödgning till ett gult liqvidum, som, under afsvalning, stelnar till ett klart ,
färglöst glas. Detta glas, i pulverform behandladt
med kokande vatten, förhåller sig dertill alldeles
så som det kristalliserade saltet. Den tellursvrlighet, som, efter utkokning med vatten, i dessa
försök återstår, qvarhåller ännu ett spår af basen, som likväl icke går till mer än | p. c.
Sammansättningen af detta salt utröntes genom upplösning i saltsjn a, tellurens utfällande med
svafvelbundet väte, lösningens afdunstning till
torrhet, hvarvid litet chlortellui- fanns ånyo bildad, genom lösning af tellursvaflighet i saltsyran.
Den förvandlades ånyo till tellursvaflighet och
lades till det förut erhållna, hvarefter lösningen
af chlorkalium afiöktes och saltet dekrepiterades
och vägdes. cyöS gr. salt gåfvo o.öpS gr. smält
vattenfri återstod, hvarföre således vattenhalten
hade utgjort 0.070. Det erhållna chlorkalium vägde o. T 43, och svafveltellui en, torkad i en +100^
varm ström af vattenfri luft, vägde o.^?>:i^. Då
dessa värderas såsom kali och tellursyrlighet och
saltets sammansättning beräknas i hundradedelar,
så utfaller den till:
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fimnif.

beräknadt,

Tellursyi lighet . . 79.023

79*397
T 1.689

Kali

.....

Vatten

I 1.824
9.i53

8.914-

Till grund för räkningen ligger formeln KTe'^+4H*
2'eU ur syrligt natron. Det neutrala saltet
Leredt på torra vägen genom sammansmältnings,
blir vid fall glödhetta flytande och anskjuter vid
en lägre, men ännu synbart glödande temperatui-,
i stora, rediga kristaller. Om det hastigt afkyles
så pöser det upp i vegetationer under stelnandet.
Det löses långsamt men fullständigt i kallt vatten,
fortare i vaimt, och behåller sig klart under lösningens afsvalning. Var tellursyrligheten smittad
af en annan basis, så lemnas en återstod olöst.
Detta salt kan ej bringas att anskjuta medelst tillsats af kaustikt natron, men genom fällninsf med
alkohol, som afskiljer en koncentrerad lödning i
vatten, får man stundom denna lösning efter någon tid förvandlad i temligt stora och rediga kristaller af ett vattenhaltigt salt. Öfver svafvelsyra i instängdt rum intoikar det till en hvit^
jordlik massa.
Tvåfaldt tellur syrligt 7uitro?i bered t pä torra vägen är lättsmält och kristalliserar under afSvalnimj;, men mindre redigit än det neuli ala saltet. Sönderdelas af vatten på fullkomligt samma
sätt som det motsvarande kalisaltet.
Fyrjaldt tellursvradt natron erhålles, på
analogt sätt med kalisaltet, ur det tvåfaldt
tcllursyrliga natronets kokheta upplösning, som
lemnas att långsamt afsvahia. ]Man bekommer det
derunder ansk jutet i peilemoi glänsande fjell,sotn
stundom fäs ganska stora och som , då någon form
derpä

är

synbai-,

visa sig vara sexsidiga taflor
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eller rättare tunna blad. Det liknar i öfrigt i
alla sina förhallanden kalisaltet, men pöser starkare än detta vid upphettning. Analyseradt på
lika sätt med kalisaltet gaf det:
funnit. räknadt.
Tellursyrlighet

.

.

80.46

8o.854

Na tron

....

8.32

7.85 1

Vatten

....

11.22

11. 291.

Räkningen är gjord från formeln NaTe^^+SS.
Tellursjrligt Lithion. Det neutrala saltet,
bered t genom sammansmältning kristalliserar under mycket långsam afsvalning. Vid en hastigare pöser det upp såsom natronsaltet. Det är lösligt i vatten, och intorkar öfver svafvelsyra till en
hvit, knappt kristallinisk jordlik massa. Jag har
icke försökt att få det anskjutet genom fällning
med alkohol.
Det tvåfaldt tellur syrliga saltet är lättsmält
och kristalliserar under stelnandet. Det sönderdelas af kallt, men löses af kokande vatten oförändradt, och afsätter under vätskans afsvalning
fjrfaldt tellursjrligt lithion i mjölkhvita korn,
hvilka i sitt förhållande till vatten och i smältning fullkomligt likna de föregående alkaliernas
motsvarande salter.
Tellursjrlig ammoniak, Ammoniaken upplöser föga af tellursyrlighet i modifikation a) ;
men deremot upptager den Ögonblickligt den
i modifikation b). Denna förening har jag icke
kunnat få i fast form. Väl fäller salmiak ur en
mättad lösning af tellursyrlighet i ammoniak en
hvit, voluminös, flockig fällning; men detta synes
härröra från frambringandet af ett surare salt, ty
denna fällning, tvättad med alkohol är icke mera
löslig i vatten, och om mera ammoniak blandas
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till Jen fällda salmiak-vätskan sä upplösts fällluugci], utan att kunna af större salmiak-tillsats
utfällas. Alkohol gör väl äfven då en fällnins^
deri, men denna är efter tvättning lika olöslig i
vatten. Afdunstas en upplösnin^: af tellui syrli^rhet i kanstik ammoniak, vid en äfven ganska lindrig värme, så anskjuta derunder hvita korn , som
för det mesta äro vattenbaltig tellui syrlighet med
en ringa smitta af ammoniak. loo d. deraflemnade 92.4 d. smält tellursyrlighet, 7.19 d. vatten
och 0.43 d. ammoniak.
Frrfaldt tellursyrU^ ammoniak har jag fått
da vattenb.altig tellursyrlighet , eller till och med
chiortellur, upplöstes med tillhjelp af värme i kolsjnad ammoniak och till denna ännu varma lösning sattes litet salmiak. Deraf uppkom efter
hand en tung, kornig fällning, mycket lik kornen
af det motsvarande kalisaltet, men som under
mikioskopet befanns ogenomskinlig och utan tecken till redig foi m. Dessa korn , torkade vid +60°,
utstötte stai k lukt af ammoniak då de upphettades i en öppen platinadegel och lemnade o,83i
tellursyrlighet. Om saltet varit sammansatt analogt med kalisaltet = NH''1iV+4Ö, d. ä. vaiit ett
ammoniumoxidsalt med 4 atomer kristallvatten, så
hade det efter räkning gifvit 0.83-6 tellursyrlighet.
Den ur salmiaksvätskan med alkohol utfällda
och med alkohol tvättade föreningen förhöll sig
alldeles lika och lemnade 0.83S7 tellursyrlighet.
Te/Iursyrlig bar rt jord. Det neutrala saltet
fälles på våta vägen såsom en voluminös, flockig,
hvit fällning, löslig i mycket tillslaget vatten. På
torra väsren beredd qenom sammanstnältninir af
afvägda qvantiteter tellursyrlighet och kolsyrad.
barytjord , utjagas den sednares kolsyra fullständigt, massan smälter i full glödgning till ett gult

287liqvidiim; den kristalliserar under afsvalning och
blir då färglös. Kokande vatten upplöser ganska
litet deraf, men tillräckligt for att reagera alkaliskt ocb att småningom grumlas af luften, under
^fsättande af kolsyrad och fyrfaldt tellursjrlig
ba rytjord.
Fyrfaldt tellursjrlig barjtjordj beredd genom smältning, flyter vid knappt synbar glödgning och stelnar till klart, färglöst glas. På våta vägen kan det frambringas då det neuti ala behandlas med en mycket utspädd salpetersyra. Det
fås då i en särdeles voluminös, flockig massa. Med *
öfverskjutande salpetersyra upplöses det i värme.
Syrligheten afsättes icke derur under afdunstning,
eller genom vätskans uppkokning, utan först då
salpetersyran begynner bortgå afsättes syrligheten i
form af ett skinn på ytan och af en b vit, icke
kristallinisk massa på kärlets sidor och botten.
l^ellur syrlig strontianjord. Det neutrala saltet förhåller sig likt den föregående jordens.
Tellursrrlig kalkjord. Det neutrala saltet ,
frambragt på våta vägen, bildar en hvit, flockig
fällning. Den är löslig i mycket tillslaget vatten
och ännu lösligare i kokande vatten , som, efter intorkninglem
,
nar b vad det upplöst i form af en
hvit jord. På torra vägen beredd får man en
hvit saltmassa, som icke smälter vid en temperatur hvari silfver blir flytande.
Tvåfaldt tellursyrlig kalkjord smälter vid
nära hvitglödgning och stelnar under afsvalning
till en ogenomskinlig kaka, bestående af glimmerlika fjäll, som genom lindrig tryckning låta
åtskilja sig till en massa lik söndersmulad glimmer.
Fyrfaldt tellursyrlig kalkjord smälter något lättare än den föregående, och blir, likasom
denna, glimmerlik under afsvalning, hvilket bäst
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synes i brottet. Det smälta saltet qvarhiiller icke
syrliglieteii med sådan kraft att icke något förflyger af hettan, derföre röker saltet då degeln
Öppnas.
Tellursjrlig talkjord. Det neutrala sallet
faller hvitt och flockigt. Det är mycket lösligare i vatten än något af föregående jordsal ter, och
kan derföre icke fäilas ur utspädda vätskor. Dess
upplösning grumlas af luften, hvarvid en blandning af kolsyrad talk jord och fjrfaldt tellursyr^
lig talkjord utfälles i hvita kåfvor.
Tellarsyrlig lerjord, berjlljord ^ ytterjord^
zirkonjord och tUorjord fällas alla i form af lätta, hvita, voluminösa flockor. Ingendera fällningen är löslig i ett öfverskott af jordsaltet.
Tellur syrlig manganoxidul bildar en hvit ,
flockig fälhiing, som, fälld ur ett rödaktigt mangansalt, blir lödaktig då den hunjiit samla sig.
Tellursyrlig jernoxidul faller flockig och gulgrå;
tellursyrlig jernoxid vackert gul; tellursyrlig
zinkoxid hvit och flockig; tellursyrlig Jiickeloxid
hvit, knappt dragande i grönt; telhirsyrlig koboltoxid mörkt purpurfägad; tellursrrlig blyoxid
hvit och voluminös; det basiska saltet , fäldt med
blyätticka, är voluminöst, hälft genomskinande,
svårt att med fdtrum skilja från vätskan, ej fullt
olösligt i tvättning. Tellnrsyrlig nranoxid 'åv hlekt
citrongul; tellursyrlig kopparoxid skönt ^vön af en
nuance åt scheelesgrönt , vida vackrare än det tellursyiade saltels färg. Det genom smältning beredda saltet är lättflytande , efter afsvalning svai t,
glasigt med glasartadt brott och ger ett brunt, åt
grönt dragande pulver. Det låter sammansmälta
sig med ännu i atom vigt kopparoxid , till en svart,
i brottet jordartad massa. Telliirsyrlig silfveroxid voluminös hvit, i gult fallande fällning. Deu
är

är löslig i ammoniak, som, clå den förflyger, afsätter ett Lasiskt salt af blågrå färg. Tellursjrlig cfvicksilfveroxidul mörkgul fällning, som efter en stund blir brunaktig. Tellursyrlig qvicksilfveroxid hvit fällning, som med vätskan bildar en mjölk, ur hvilken den icke afsätter sig.
Det samma bildas genom luftens inflytelse på det
föregående saltet. Tell ur syrlig chromoxidul blekt
gröngrå, voluminös fällning.
Haloidsalter af tellur ock salt er hvari tel^
lursjrlighet är basis.
Tellursyrligheten har, i likhet med flera andra
clektronegativa metalloxider, den egenskapen att,
i form af basis, förenas med mera elektronegativa kroppar, och att af saltbildarnes vätesyror vid
en viss koncentrering reduceras till haloidsalter,
svarande emot sin oxidationsgrad; men telluren
kan dessutom, likt selen och svafvel, äfven förenas iandra förhållanden med saltbildarne, mot
hvilka ingen känd syrsättningsgrad svarar. Tellurens haloid- och syre-salter hafva i allmänhet
den egenskapen att smaka obehagligt metalliskt,
nära likt antimonsalter , att af vatten, likväl med
några undantag sönderdelas, hvarvid tellursyrlighet afskiljes i form af ett basiskt salt, som sedan
kan med nya qvantiteter vatten befrias från den
dermed förenade syran. En af dessa salters hufvudreaktioner är dessutom att, efter upplösning i
saltsyra, fälla metallisk tellur då de blandas med
svafvelsyrligt alkali, samt att, blandade med kaustikt eller kolsyradt alkali, äfven ammoniak , först
, fällas och sedan af mera tillslaget alkali åter upplösas, hvarvid med kolsyradt alkali värmets till/C v. A. llandL i833.
J9
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bjelp fordras, om qvantitelen af fälld lellursyrlighet är något betydligare emot alkalits. Härigenom skiljas de alldeles tillräckligt från salter af
antimonoxid och vismutoxid, med livilka de annars hafva analogi, genom sin egenskap att fällas af vatten; men hvilka icke reduceras af svafvelsyrlighet och icke återupplösas af alkali, sedan
de blifvit fällda. Föröfrigt är bränning med alkali och kol, som kan verkställas äfven på små
qvantiteter i tillslutna glasrör, och den röda lösning som massan ger med vatten, ett lätt verkstäldt och alldeles omisskänligt reaktionsprof.
Haloidsalter.
Telluren framter den egenheten i sina förhållanden till saltbildare, att den låter sammansmälta sig i alla förhållanden, icke allenast med
dess egna haloidsalter , utan också med åtskilliga
andra metallers haloidföreningar. Den stiger derigenom på ett särdeles märkbart sätt ut ur metallernas vanliga förhållanden, likasom den också
från dem afviker deri alt den kan sammansmältas med svafvel och selen i alla förhållanden. Tellurens haloidsalter sönderdelas af vatten. Med en viss
qvantitet deraf kunna de förenas odekomponerade,
men så snart njera tillkoEiimer bildas vätesyra
och tellursjrlighet. Med andra radikalers haloidsalter bildar tellurens dubbelsalter , som kunna
erhållas kristalliserade, och som väl sönderdelas
af vatten, men tåla en större tillsats deraf än
tellurens enkla haloidsalt.
Clilortellur. Telluren ger ingen mot telluisyran svarande chloi förening. Den sistnämda kan
upplösas i koncentrerad saltsyra och återfås derur oföiändrad, om saltsyran öfverlemnas åt frivillig afdunstning. Tellursyradt kali och nation
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löste i saltsyra ocli örverlenmade åt frivillig afdunstning, lemiia den alkaliska clilorföreningen och
tellursyraii
i blandade kristaller om hvarandra.
Tellarchlorid-') kan frambringas både på torra
och våta vägen. Jag skall först omtala det förra. Ledes chlorgas öfver pulver af tellur, så uppkommer, vid luftens vanliga temperaturer, dem emellan ingen åverkan, men upphettas telluren lindrigt, så sker föreningen med sådan liflighet, att
man till och med, om chlorens qvantitet är tillräcklig, kan få se eld utbryta. Om temperaturen
är tillräckligt hög under fortgången af chlorens
absorption, så sammansmälter den öfverskjutande
telluren med den nybildade chlorföreningen , som
nu bildar ett svart, tjockflytande liqvidum, hvilket fortfarande absorberar cblor till dess att det
slutligen begynner blifva genomskinligt mörkrödt
och slutligen mörkgult. Det tål att öfverskjutande chlorgas får stryka en stund deröfver, sedan
det blifvit genomskinligt, om det skall blifva fullt
dermed rnättadt. Under afsvalningen ljusnar färgen till rent citrongul, och under stelningsmomentet kristalliserar föreningen tvertigenom och
blir snöhvit. Är den i fast form gulaktig så håller den ännu chlorur upplöst. Den har följande
egenskaper: hvit, tvertigenom kristallinisk miassa,
smälter lätt, blir då gul och slutligen mörkröd
kort innan den kommer i kokning. Den kokar tungt
och med stänkning, så att den är svår att destillera,
och dess kokpunkt är ganska hög. Dess gas är
mörkgul, och kondenseras i kall och torr luft till
ett hvitt, icke kristalliniskt mjöl. I öppen luft
' deliqvescerar tellurchloriden fortare än chlorkal*) Härmed betecknar jag den förening som svarar emot
tellursyrligheten.
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cium till en klar, gul vätska , som efter liaad mjölkas och slutligen intorkar, under afdunstning af
saltsyra, till elt hvitt, jordformigt, basiskt salt.
Af vatten sönderdelas chloiiden. Den kan upplösas ikokande vatten, utan sönderdelning. Lösningen afsätter då under långsam afsvalning tellursyrligbet i kristaller, som ofta blifva temligea
stora, blandade med smärre kristaller af ett basiskt salt. Af saltsyra löses cbloriden utan sönderdelning, och denna lösning kan utspädas utan
fällning, om saltsyians qvantitet varit tillräcklig.
På våta vägen fås chloi iden genom syrlighetens upplösning i saltsyra. Denna lösnings färg
är mättadt gul, äfven då de använda beståndsdelarne voro fullkomlis^t färsrlösa. Denna färg tillhör cbloriden i liqvid form och beror icke af
främmande inblandning. Den försvinner alldeles
i det samma cbloriden af vatten sönderdelas. Om
den på våta vägen beredda cbloriden afdunstas i
vattenbad till dess öfverskottet af an vänd saltsyra
förflugit, så återstår en blekgul, genomskinlig återstod, som vid denna temperatur icke mer förändras, och som afsvalnad är hård och behåller sig
klar. Jag har icke analyserat den; men jag slutar att den är en basisk förening, deiaf att deii
trögt begynner deliqvesceia och blir då genast
mjöiklivit, icke ett klart liqvidum , såsom cbloriden.
Det är i öfrigt svårt att frambringa en basisk tellurchlorid på någon bestämd föreningsgrad ,
ty vattnet skiljer så lätt all qvarhållen chlorid
från den nybildade svrlisjheten. Redan den kristallisation, som afsättes ur en upplösning af cbloriden i kokar.de vatten, sönderdelas under stark
dekrepitation af tellursvrlighetens kristaller och
under boraxlik pösning af det egentliga basiska
saltels sönderdelning.
Den återstående massan i

1 etorten är vida lättsmältare än tellursyrlighet, och
blir efter afsvalning genomskinlig. Äfven efter långvarig glödgning håller den chlor. Sedan ingen
chlorid mera går öfver, kommer ett kristalliniskt
sublimat. Detta sublimat är ett basiskt salt, som,
digereradt med vatten, ger åt detta egenskapen att
fälla chlorsilfver, då det blandas med salpetersyrad silfveroxid. Man erhåller deraf ganska litet.
Vid ett analytiskt försök å denna kristalliniska
kropp ei höll jag mot i a t. vigt chlorsilfver 4
vigt telluroxid, som utmärker en sammansättning
af Te^l+3Te.
Jag lät en portion chlorid deliqvescera och
småningom intorka i luften, hvarefter den analyserades genom destillation , efter att hafva blifvit
torkad i retorten vid en temperatur öfver +100^,
h va rund er den gaf litet fuktighet och reducerades
från 1.240 gr. till 1.234 gr. Dessa gåfvo 0.088
sublimerad chlorid. De återstående r.i46, det
kristalliniska sublimatet inberäknadt, sönderdelades
med kolsyradt natron , behandlades med salpetersyra och gåfvo 0.1692 chlorsilfver, svarande emot
o. 1 1734 tellurchlorid, hvilket, sammanlagdt med
förut erhållna 0.088 utgör o.2o534 chlorid. Det
basiska saltet bestod således af o.2o534 chlorid
och 1.0287 tellursyrlighet, hvilket i det närmaste
inträffar med TeCli+öTe. Utspädes chloriden med
kallt vatten och tvättas fällningen, så finnes intet spår af chlorid mera deri, syrligheten ger i
smältning intet sublimat och kristalliserar under
afsvalning.
Tellurchlorur, Denna förening, h vars sammansättning H. RosE bestämt till Te-Gl, fås då
chloriden sammansmältes med lika vigt metallisk
tellur i pulverform, och chloruren sedan afdestilJeras derifrån.
Då gasen af denna förening först
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visar sig i apparatens liifl är den piii purfärgad :
men blir under fortsatt destillation , då luften är
Lorta, mycket åt galt. Den öfverdestillerade chloTuren visar föga eller alldeles inga tecken till
något kristalliniskt, den är svart, lättsmält, flyktigare än cbloriden , joi daktig i brottet, ger gulgrönt pulver, dl ar fuktigbet i luften, bvarvid
den omgifver sig med en klar droppa, som genast mjölkas af mera vatten. Af påslaget vatten
blir den mjölkbvit, genom bildning af tellursyrligbet, ocb af påslagen saltsyra blir den raetalbsk,
derigenom att te]hirsyrli2:beten , som förut beläckte det åtskilda metallpulvret, nu upplöses. Rose
bar visat alt bälften af dess telluibalt leduceras
ocb att andra bälften förvandlas till syrligbet.
Cbloruien låter i alla föibållanden sammansmälta sig med cliloriden; af en ringa cblorurbalt
blir denne i smältnins: mörkröd ocb efter afsvalnins: efulakti?. Af mei a blir den i smältnins: 02:enomskinlig ocb efter afsvalning svart. Den ringaste qvantitet organiskt ämne. som åtkommer
den vattenfria cbloriden, färgar den gul, ucb då
den sedan staikare uppbettas, ser man den violetta gasen af chloruren bilda sig ocb snart afsätter sig ett svart anilog på kallare delar af apparaten.
Å en annan sida låter cbloiuren sammansniälta sig med teHur i alla föi bållanden. Då metallen sedan i destillationskärl utsattes för en starkare betla, så öfvei srår väl först cbloi uren , men
de läsri e cblorbildnin^s^i ader som metallen qer
äro så litet flyktiga, att en återstod af metallisk tellur, som flera minuter hållits vid en betla, bvaraf glaset mjuknai , ännu båller cblor ocb ännu mera hålla de dcrunder sublimei ade metalliska
drop[\Trne.

Metallen behåller dei vid sitt brillan-
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ta metalliska utseende; man skulle deraf ingalunda förmoda en cblorhalt deri; men den är lättare att krossa till ett pulver, den smakar efter
några ögonblick surt på tungan, och den rodnar ett
fuktigt lack muspapper h var på den lägges. Bästa
sättet att borttaga sista spåret af chlor är antingen smältning i vätgas eller utkokning af den pulveriserade metallen med först litet saltsyra och
sedan vatten.
Äfven med chlorsilfver sammansmälter tellur och bildar en metallglänsande, hård, hvit, i
brottet krislallinisk metallmassa, som kan anses
bestå af tellursubchlorur och tellursilfver , sammansmälte med tellur i öfverskott.
Duhhelchloriirer. Af dessa har jag endast
frambragt trenne, såsom varande alldeles tillräcklige att ådagalägga slaget af föreningar,
Kalium-tellurium-chlorid, Om chlorkalium
upplöses i en sur upplösning af tellursyrlighet i
saltsyra, och denna lösning sedan lemnas åt frivillig afdunstning, så anskjuter först litet chlorkalium färglöst; sedan, då massan hunnit syrups
stadga, anskjuta deri skönt citrongula kristaller af
dubbelsaltet, som, medelst prässning emellan sugpapper, kunna befrias från moderluten. De sönderdelas både af välten och af vattenfri alkohol.
Behålla sig oförändrade i torr vinterluft, men deliqvescera eljest vid luftens vanliga fuktighetsgrad.
Ammonium-teUiiriwn-chlond fås då salmiak
tillsättes till chloridens upplösning. Det anskjuter lättare än det föregående i skönt citrongula,
glänsande oktaédrar, oftast hemitropiska och stundom afspetsade till reguliera, sexsidiga blad. öfverskotlet af salmiak anskjuter emellan dessa i färglösa kuber. Sönderdelas af vatten och af vattenfri

alkohol. I en ringa qvanlitet vallen kan saltet lösas, men lösningen är då färglös. Färgen framkommer först vid an skjutning en.
Jlmmonium-teUiirium-chlorur fås då ett tellursyrligt salt blandas med salmiak och sublimeras; ammoniak och vatten bortgå först, och sedan
får man ett svart sublimat, som är detta salt. Det
är i brottet gulaktigt och kristalliniskt stråligt, och
ger ett gröngult pulver. Öfvergjutet med ganska
litet vatten blir det först hvitt, men den afsatta
tellursyrligheten upplöses åter och man får, särdeles om blandningen litet uppvärmes, en vattenklar vätska, som lemnar sönderfallen metallisk tellur, behållande det kristalliniskt stråliga i saltets textur. Af mycket vatten afskiljes tellursyrlighet,
från hvilken metallpulvret kan tvättas med litet
saltsyra. Salmiak-lösningen afsätter under frivillig
afdunstning kristaller af salmiak blandade med
det förr omtalade gula oktiiédriska dubbelsaltet.
Bromtellar, Tellurhromid. Brom och tellur
förenas vid luftens vanliga temperatur under värme-utveckling. Föreningen erhålles lätt då brom
ingjutes i ett i ena ändan tillblåst glasrör, som
nedsättes i snö eller iskallt vatten, hvarefter pulveriserad tellur tillsättes och omröres litet i sender. Öfverskottet af brom, som ännu är förenadt
med bromiden, afdestilleras i vattenbad, då bromiden återstår med brandgul färg. Den har följande egenskaper: sruälter lätt till ett mörkrödt
genomskinligt liqvidum, som undei' afsvalning
blir en kristallinisk massa. Sublimeras, bildande
en mörkgul gas, som kondenseras dels i ett gult
mjöl, dels i ])lekgula kristaHnålar ; i luften drager
den ganska långsamt till sig fuktighet. Den löses af ganska litet vatten oförändrad, af mera
sönderdelas den i brom-vätcsyra , och ett basiskt

salt, som fälles ined hvit eller gulaklig färg efter
olika öfverskott pä basis, ocli af mera vatten sönderdelas äfven det basiska saltet. Bromidens lösning ivatten, afdunstad öfver svafvelsyra, anskjuter, efter koncentrering till syrups stadga, i skönt
mörkröda, rubinröda, rhombiska taflor, som, om
de efter lösningens intorkning qvarhällas, släppa
sitt kristallvatten och blifva gula, jordformiga. Den
vattenhaltiga, kristalliserade bromiden deliqvescerar med en alldeles ovanlig hastighet i luften.
Bromidens förhållande till vatten är i det
fallet intressant, att vätskans färg utmärker när
den innehåller upplöst odekomponerad bromid, i
hvilket fall den är gul, eller en lösning af vattenhaltig tellursyrlighet i brom vätesyra , i hvilket
fall den är färglös. Får denna vätska åter koncentrera siggenom afdunstning, så ser man den
småningom gulna kring kanterna och slutligen
återstår ett lag af deliqvescerad bromid. Afdunstas den i vattenbad, så bortgår med de sista portionerna vatten bromvätesyra, och på glaset återstår ett brandgult, genomskinligt, fernisslikt öfverdrag, som icke deliqvescerar i luften, och som äfven
af den minsta qvantitet tillsatt vatten blir mjölkhvitt. Det är således en basisk bromid analog med
den på motsvarande sätt bildade basiska chloriden.
Den ur en lösning i kokkett vatten under afsvalning afsatta basiska bromiden behåller mycket
envisare sin bromhalt än chloriden. Den är kornig, pöser icke i smältning såsom den basiska
chloriden, och ger i destillation mycket bromid;
ännu efter några minuters glödgning qvarhåller
den brom samt blir under afsvalning gul och kristallinisk, och först sedan den ganska länge hållits i glödande fluss, blir den efter stelnandet
mjölkhvit, såsom ren tellursyrlighet.
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Dubbelsalter af bromiden. Dessa äro till
fävgeii sl^önt cinoberröda, och bildas med stor lätthet. Närmare bar jag undersökt blott ett, nemligen kalium-tellurium-bromiden. Det fås bäst då
biomidens upplösning försättes med litet cbJorkalium. Det anskjuter under frivillig afdunstning
i stora, sköna kristaller, bildande rhombiska taflor^
vanligen bemitropiska med den ena spetsiga vinkeln ingående. Äfven fås korta, ibombiska pris-mer, hvais basis synes bafva samma vinklar sora
taflorna. Kiistallerna behålla sig i luften, men
sönderdelas både af mycket vatten och af alkohol.
Slutligen återstår en mode! lut af tellurchlorid och
teilurbromid , mycket blekare till fäigen än bromiden ensam.
Bromiir. Bromiden kan sammansmältas med
pulveriserad tellur i alla förhållanden, och derom
gäller allt hvad jag vid chloriden anfört. Om en
sådan förening destilleras, så får man en bestämd
föreningsgrad, som bildar en violett gas och sedan ett svait sublimat, som kan fås anskjutet i
ett fint, svart kristalludd. Bromuren är lättsmält,
svart, icke kristallinisk i brottet, utan särdeles
glans och sönderdelas af vatten. Beskrifningen af
chloruren kan jemväl vara en beskrifning af denne,
lodtellur. Telluiens fölhållande till iod är
särdeles märk värdiirt. De låta nemliiien förena
sig i alla förhållanden. Smälter man iod i ett glasrör, insläpper en liten bit tellur deri , omskakar några ögonblick och aihäller ioden , så är
denna tellurhaltig tvertigenom. Den ger en högst
mörkbrun lösning med vatten, som långsamt bildar sig och inneliåller ganska litet upplöst, som
med svafvelsyrlig ammoniak blii Hnglös och efter
tillsats af saltsyra fiiller metallisk tellur. Å en
annan sida kan en ringa qvantitet iod insmältas

i hvilkeii qvantitct tellar som helst. 1 <ramnaa nian
som dessa bafva den egenskapen alt förenas
i alla proportioner, är det svårt att frambringa
någon förening i bestämda förhållanden. På torra
vägen kan endast ioduren frambringas. Man sammanrifver iod och tellur och upphettar blandningen ganska lindrigt i ett glasrör, på h vilket man
lielt nära intill bvarandia utblåst tvenj^e kulor,
af hvilka den ena emottager blandningen. lod
afdestillerar och anskjuter i den andra kulan, under det alt öfre delen i den, som innehåller blandningen, inuti öfverdrages af ett sva it sublimat,
som är ioduren. Hettan måste vara ganska lindrig om icke ioduren skall begjaina sönderdelas
och afgifva iod, och lemna en med tellur öfvermättad metallisk iodhaltig massa.
loduren har följande egenskaper: den svart,
med någon metallglans på jtan , smältbar, flj^gtig, kan fås i lätta, kristalliniska fjun , är för öfrigt
i smält tillstånd icke kristallinisk i brottet, angripes alldeles icke af vatten, h varken kallt eller
kokande, men sönderdelas med lemning af metallisk tellur, då den digereras med ammoniak eller saltsyra. Af en stark och hastig hetta sönderdelas den och ger iod med lemning af en tellurrikare iod förening.
lodid. På våta vägen får man denna förening endast ofullkomligt då iod- och tellur-puU
ver digerei as tillsammans. Efter en längre åverkan bildas en mörkbrun upplösning, som genom
afdunstning i vattenbad snai t blir mindre färgad
och lemnar en ganska ringa svart återstod, som
ytterst långsamt med brun färg löses i vatten. I
evaporations-klockan ser man under afdunstning
luften färgad af iodgas, och denna upplösning har
egentligen icke varit annat än en lösning af iod
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i vatten, favoriserad af ett ringa spår af iodid,
som bildat sig, och sedan varit hinderlig för upplösning eller bildning af mera.
Bäst får man iodiden, då tellursyrligbet förut rifven till fint pulver, i en täppt flaska öfvergjutes och digereras med tellurvätesyra. Deraf
bildas iodid, hvaraf en liten portion upplöses i
syran, som genast färgar sig djupt mörkbrun;
massan sammanbakar, blir mörkgrå och slutar med att utgöras af iodid. Den hufvudsakligasle delen blir på detta sätt olöst och bildar fina, nära svarta, smutsande korn. Den afhällda bruna lösningen kan afdunstas öfvei' svafvelsyra i lufttomt rum, hvari tillika en poi tion osläckt kalk
är insatt, för att låta iodoch iod vätesyra upptagas af
kalken, under det iodiden qvarstannar bildande
en föga betj^dlig, oi edig, jerngrå , metallglänsande
piismatisk kristallisation. Iodiden sönderdelas i
sublimation. Den smälter och kommer i kokning ,
hvarvid iod utvecklas först ensam, sedan mer och
mer tellurhaltig och slutligen återstår iodhaltig
tellurmetall. Den är för sig sjelf föga löslig i vatten, kanske är den alldeles olöslig deri, och att
dess löslighet betingas af bildning af ett basiskt
salt och iodvätesj^ra som upplöser iodiden. Den
kan tviittas med kallt vatten utan att synbai t upplösas och utan att vattnet färgas; men om tvättvattnet afdunstas till en ringa återstod, så blir det
slutligen brunt. Lägges den tvättade iodiden våt
på sugpapper, så blir äfven detta brunt rundtomkring under det den insugna vätskan borttorkar.
Om iodiden ölvergjutes mad kokande vatten och någon stund dei med digereras i vattenbad, så får man
en mörkbrun upplösning, hvarvid ett brungrått basiskt salt , behållande iodidkornens form, blir olöst ,
samt förändi ar icke sin färg till hvitt om det än
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i nya omgångar kokas mecl vatten. Den mörkbruna iodidlösningen grumlas icke af utspädning
med vatten; under afdunstning i värme afger den
iod och iodvätesyra utan att annorlunda grumlas
än genom afsättning af iod på vätskans yta, och
slutligen återstår iodid i en grå , metallglänsande,
mer eller mindre tydligt anskjuten massa. Den
är löslig, men med partiel sönderdelning, äfven
af vattenfri alkohol.
Basisk telluriodid erhålles på sätt nyss är
anfördt då finrifven iodid öfvergjutes och digereras med kokande vatten. (oo d. lelluriodid lemnade på detta sätt 36.5 d. af ett blekt gråbrunt pulver, som var ganska tungt. | af ioden i föreningen förvandlades i iodvätesyra för att upplösa ungefär af iodiden odekomponerad. Det erhållna basiska saltet synes icke vidare sönderdelas af
vatten. Upphettadt i destillationskärl smälter det
ytterst trögt, ger spår af fuktighet , derefter kommer iod med ganska litet tellur och slutligen, vid
hvitglödgning sublimeras metallisk tellur i droppar, till bevis att iodiden äfven i denna förening
sönderdelas af en högre temperatur.
Om iodvätesyra mättas med så mycket telluriodid den kan upplösa och afdunstas i lufttomt
rum öfver svafvelsyra och släckt kalk, så erhåller man mot slutet långa, efter utseende rätvinkliga, fyrsidiga, skönt metallglänsande prismer;
dessa synas vara en förening af iodvätesyra med
telluriodid. Då de inlades i ett glasrör, som
korkados och för en stund hölls i handen, smälte de till en mörkbiun vätska, som efter afkylning stelnade. Om deiemot kristallerna upphettades pa ett öppet glas till +5o^ eller 60° och
lemnades en stund, så smälte de icke, men rökte med en brun rök, af iodvätesyra som af luften sönderdelades, och lemnade slutligen ett glans-
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löst, poröst skelett af kristallerues form, som bestod af lellui iodid. Af vatten sönderdelades de,
iodid afskildes och en brun lösning af iodid i
iodvätesyra upptogs af vattnet.
Duhheliodider, lodiden förenas med andra
iodföreningar. De fäs bäst då iodidens koncentrerade lösning i iodvätesyra jemt mättas med alkali, eller om man till denna lösning sätter den
iodförening, som skall dermed gifva dubbelsalt.
Deremot är det mycket svart att upplösa redan
afsatt iodid i en lösning af en alkaii-iodui-. Då
dessa lemnas åt frivillig afdunstning, anskjuter
dubbelsaltet i jerngrå, metallglänsande kristaller,
h vilkas facetter äio ytteist speglande. De upplösas lätt i vatten med brun färg , och låia betydligt
större tillblandning af vatten, innan lösningen
grumlas, än ""de motsvarande chlor- och biomdubbelsalterna.
Fällningen är alltid ringa.
KaJiain-tellurwdid anskjutei* dels i prismer,
dels i rhomboedriska blad, som synas utvisa en
likhet i formen med det motsvaiande bromdubbelsaltet.
Det är lösligt i vatlenfii alkohol.
Natrium-telJiLnodul är eU i vatten och alkohol ytterst lättlöst salt, som endast med svårighet fås att anskjuta under afdunstning i värme. Blir dervid ej metallglänsande ulan brunt,
håller kemiskt bundet vatten och deliqvescerar i
fuktig luft.
Amnionium-teUiiriGdid anskjuter i ki istaller,
iivilka visa samma slags former som det motsvarande chlorid-dubbelsaltet, under det att det öfverskjutande iodidammonium äfven här anskjuter
i kuber eller rektanguläia ])lad emellan dubbelsaitet. Löses i vattenfri alkohol.
Iodvätesyra och tellursyra blandade gifva
ea brun, klar upplösning, äfven då mera iodsyra
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liilkommit, än som af iodvätesjran kan sönderdelas. Då vid detta tillfälle iod icke fälles, så visar det, att en förening af i at. tellur med 3 dubbelatomer iod är löslig i vatten; men den kan icke
fås i fast form, ty vätskan afsätter, genom frivillig afdunstning, vanlig telluriodid, under det att
den öfverskjutande tellursyran kristalliserar färglös kring kanterna. Den ena dubbelatomen iod
bortgår således under afdunstningen med vattnet.
Äfven då jag tog de blandade syrornes upplösningar så koncentrerade, att några ögonblick efter
deras blandning en solid svart kropp afsättes, så
befanns denne vara den vanliga iodiden och gaf
vid behandling med kokhett vatten den mörkfärgade vanliga basiska iodid föreningen.
Fluortelliir. Af denne har jag endast kunnat frambringa fluoriden. Den fås då tellursyrlighet upplöses i fluorvätesyra. Om denna lösning
afdunstas i vattenbad till dessatt en klar , färglös
syrup återstår, så anskjuter denna under afsvalning i mjölkhvita mameloner, som synas vara ett
basiskt salt. Om dessa kristaller sedan ytterligare upphettas, så gifva de ifrån sig vatten och litet fri fluorvätesyra, h varunder de smälta. Derefter kommer tellurfluorid. Denna uppfångades
i mitt försök på det sätt, att i öppningen af den
platinadegel, som innehöll fluorföreningen, sattes
en större platinadegel, så att den alldeles tillslöt
öppningen, och i denna degel hälldes vatten , som
under påstående försök afkyldes genom tillsatt is.
Då den undie begynte glödga i bottnen afbröts försöket. Den sublimerade fluoriden var fullkomligt
genomskinlig, mjuk eller half flytande i värme och
i köld en stel massa , som så hastigt deliqvescerade att ingen ting kunde dermed företagas innan den
begynte från degeln afllyta. Genom tillsats af
mera vatten utfälldes tellursyrlighet.
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Basisk tellurjluorid synes kunna existera i
flera förhållanden; ty utom den mjölkbvita, korniga anskjutning, h varur fluoriden var sublimerad ,
befanns den glödgade återstoden, som under försöket smält och uijder afsvahiing anskjiitit till en
krislallinisk, kornig massa, ännu innehålla tellurfluorid och gaf fluorvätesyra både åt vatten,
hvaimed den koktes, samt då den behandlades
med koncentrerad svafvelsjna.
Tellurfluoriden förenas med alkaliska fluor urer \å\\ dubbel sal ter. Jag har endast försökt detta med fluornatrium. Det bildar ett oredigt anskjutet salt, som sönderdelas af kallt vatten , men
som kan upplösas af ganska litet kokhett vatten.
Tellurfluorur har jag icke kunnat frambringa i glaskärl, emedan fluoriden förr sönderdelai*
glaset än den förenar sig med mera telkir, åtminstone sådan fluoriden erhålles på våta vägen.
I platinakärl har jag icke försökt att frambringa
den för att ej med tellurmetallen förderfva platina degel n.
Syresalter,
Öfver dessa har jag anställt proportionsvis få
försök; ändamålet har varit, icke så mycket att
lära känna dessa salters enskilta förhållanden,
titan hufvudsakligt att bestämma huruvida föreningar gifvcis, som bestämdt kunna betraktas såsom
sahe! i livilka tellursyrligheten är att anse såsom basis. Detta hafva försöken bekräftat. Deremot saknar tellursyran denna egenskap alldeles,
hvarigenom den skiljer sig från vanadin-, molybden- och wolfram-syrorna. Vi kunna utan olägenhet kalla de salter,hvari tellursyrligheten är basis,
telluroxidsaller, så länge ingen lägre oxid af telluren än syrliglieten är känd.
Jag skulle dock
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icke beljena mig af denna benämning om den icke
länge varit antagen, helst de som före mig undersökt tellurens förhållanden endast anmärkte dess
oxids basiska egenskaper.
Telliiroxidsalterna med minei alsyror fällas af
vatten och syran kan derur med varmt vatten
uttvätlas. De med växtsj^ror äro dock i vatten
lösliga utan sönderdelning. Deras förnämsta reaktion är att gifva metallisk telkir då de blandas
med saltsyra och ett svafvelsyrligt salt tillsättes.
Svafvelsjrad telluroxid. Då pul veriserad
tellur öfvergjutes med så mycket koncentrerad
svafvelsyra att massan blir en tunn välling och
sedan lindrigt upphettas, så blir sj^ran skönt purpurfärgad. Delta fenomen som upptäckes af
Magnus, synes härröra af en upplösning af metallisk tellur; och färgen är densamma på lösningar af alkaliska teilurmetaller , d. ä. på icke
oxiderade tellurföreningar , hvadan således den
meningen, att den purpurröda lösningen skulle härröra från ett oxidulsalt, så mycket mer tyckes sakna grund, som en sådan oxidationsgrad synes alldeles icke finnas hos telluren. Syrans purpurfärg
fortfar så länge någon portion af liqvidum återstår,
under det att den ännu oupplösta delen af metallen syrsätter sig pä syrans bekostnad och utvecklar svafvelsyi lighetsgas. Först då syran är
sönderdelad och det hela förvandladt till en hvit
massa, upphöra alla spår till purpurfärg. Upphettas det hvita återstående saltet vid en ganska
lindrig hetta, jemt tillräcklig att bortjaga den öfverskjutande syran, så återstår en hvit, jordformig
massa, utan tecken till kristallisation. På tungan
kännes den torr men efter en stund uppkommer metallsmak. Upphettad i retort smälter den, komK. V. A. IlandL i833.
20

3o6
mer i kokning, ger valtenfii svafvelsyra och nu
lättsmält, gul massa stannar i letorten, h vilken
efter afsvaJning är genomskinlig och färglös som
glas. Det är ännu ett basiskt salt, som har sin
genomskinlighet af svafvelsyra ns närvaro. Omsmält iöppen degel bortgår denna lättare och sedan blir oxiden i stelninj? kristallinisk och ogenomskinlig. Den svafvelsjrade telluroxiden är lös1ig i varm salpetersyra eller saltsyra, och den mättade lösningen anskjuter under afsvalning i korn.
Af vatten sönderdelas det, syran utdrages med
högst obetydlig tellurhaltoch tellursyj lighet återstår.
Jag har försökt alt öfvergjuta i at. vigt pulveriserad tellur med i at. vigt vattenhaltig svafvelsyra och koncentrerad salpetersyra. Telluren upplöstes då fullkomligt, men om en stund afsalles en
betydlig portion tellursyrlighet i den af salpetersyran vanligen frambragta modifikation, och slutligen ,då deii afhällda vätskan afdunstades till salpetersyrans förjagande, och svafvelsyran sedan försigtigt afröktes, så återstod det svafvelsyrade saltet
i peilemorglänsande fjäll.
Salpeter sy rad tellur oxid existerar endast i
upplösning. Syran försätter lellursyrlighelen innom kort i modifikation a) och föreningen med
salpetersyran upphäfves fullkomligt.
Oxalsjrad tellur oxid. Växtsyrorna upplösa
icke märkbart tellursj-rlighet af modifikation <-/);
men de lösa lätt den afZ?). Det oxalsyrade saltet anskjuter i korn, sammansatte af koncentriska
radier.
Det löses åter lätt i vatten.
Ättiksyrad telluroxid synes icke kunna existera. Ättiksyra koncentrerad eller utspädd lemnar alldeles olöst telknsyrlighet i modifikation b)
den afdunslar derifråii fullkomligt och svafvelsyra utjagar ur den torkade massan intet spår till
lukt af ättiksyra.

Vinsjrad telluroxid är ett i vatten lättlöst
salt, som under frivillig afclunstning intorkar till
en färglös, genomskinlig, stråli^t krisLalliserad massa. Dess upplösning i vatten fälles icke af alkali,
icke af boraxsokition , icke af molybdensyrad ammoniak ,icke af telknsyradt natron och icke af
galläpleinfusion.
Vinsjradt telluroxid-kali. Cremor-tartai i upplöser idigestion äfven teliursjrlighet af modifikation a). Föreningen afsätter sedan mycket cremortartari, äfven då man an vänd t syran i modifikation och slutligen intorkar massan till en klar
fernissa emellan kristallerna. Saltet sönderdelas af
kallt vatten, hvaraf det blir hvitt och lemnar tellursyrlighet olöst. Uppvärmes blandningen, så upplöses tellui syrligheten åter och qvarhålier sig upplöst efter vätskans afsvalning. Vid det ånyo intorkade saltets behandling med vatten afskiljes
den åter. I den förmodan att tellursyran, som
i många af sina förhållanden liknar borsyran, äfven skulle förenas med surt, vinsyradt kali, upplöste jag tiiiammans i vatten i at. vigt af hvardera, men under digestionsvärmen reducerades
en portion metallisk tellur, vätskan blef gul ocli
innehöll efteråt en blandning af cremor-tartari
och vinsyradt tellin^oxid-kali upplöst.
Citronsjrad telluroxid fås då citronsyra mättas med tellursyrlighet i modifikation b) och öfverlemnas åt frivillig afdunstning , hvarunder saltet anskjuter i rediga och stora, färglösa, genomskinliga, prismatiska kristaller, som lätt ånyo lösas i vatten.

Näora

arter

af

Fogelsläatet

Euphone;
beskrifne af
CARL

J. SUNDEYALL.

Slägtet Euphone^ soni uteslutande tilihörer tropiska delen af Amerika, har vunnit en särdeles
ryktbarhet genom den upptäckt Lu>-d '•■) för några
Ar sedan gjorde, att dessa små foglar tyckas sakna mage. De äga nemligen, af den hos alla andra foglar så utm.ärkta muskelmagen, blott etl
rudiment i form af en liten vårta på tarmens
sida, vid det ställe der muskelmagen borde sitta ^'^). Organismen är således fullständig, ehuru
*) De genere Eiipliones, 32 paa;. S:o HavniiE 1829.
**) Foglarnes miiskelmai^e utgöres alllid af en, raed ett
starkt muskel-lager beklädd utvidgning af tarmkanalens ena sida, så att den motsatta sidan ar mjuk, och
af Jika beskaffenhet som på andra ställen af tarmen.
Hela muskelmagen är plattad, och det hårda muskel-lagrets fibrer gå tversöfver kanten, samt slutas
midtpå livardera af de plattade ytorne uti en tendinös fläck. Det består af 2:ne muskelknippen, som
åtskiljas genom en inskärning i kanten midt emot
tarmen. Den inre tarmhinnan är inuti muskelmagen utbvtt emot en hård, ojemn hud, som alldeles
bekläder hela kaviteten. och liar 2:ne nära hopsittande öppningar till larmkanalen. Genom denna mages stora utvidgning åt sidorna omfattar den tarmen , som derigenom kommer att ligga uti en inskärning imagens sida, och vid hastigt påseende,
tyckes gå midt igenom den.

ett organ förblifvit outveckladt, och alldeles otjenligt för den function som det hos alla andra
foglar förrättar. Detta förhållande är så mycket mera oväntadt att finna hos Euphonerne,
hvilka hufvudsakhgen skola lefva af växtfrö, då
det eljest är en gifven regel, att ju mera en fogel är frö-ätande, desto fastare och mera utbildad är muskelmagen, som utgör dessa djurs apparat för födans söndermalande.
Lund har undersökt flera individer af E,
violaceUj 2: ne af E, rujiventris och en E, chloroticuj samt funnit lika bildning hos alla, men
hos de egentlige 2''anagrcej t. ex. T, thoracica_,
tricolor, m. fl., som blott skilja sig från Euphone
genom ganska föga märkliga yttre kännetecken,
har han funnit magen fullt utbildad; och det
skulle väl kunna hända, att den är detsamma,
äfven hos någon af de verkliga Euphonerne. — Om
denna sak kan jag af egen erfarenhet ingenting
säga, men får, såsom ett litet bidrag till kännedomen om ifrågavarande djurform, härmed lemna beskrifning af 2:ne nya arter, och 2:ne som
förut blifvit förblandade under namnet E, chlorotlcay hvilka samtlige förvaras på zoologiska
Riks-museum i Stockholm.
I. Euphone canea rostro crasso, maxilla inferiore
tumida, altitudine superioris. Mas viridi aeneus, jugulo concolore, subtus fronteque antica
flavis.
(Longit. alae 69 millim. tarsi 16,
rostri 10, altitudo rostri 7). Tab. 1 1 fig. 4Den är till färgernas fördelning lik E. chlorotica, men svart med starkt grön glans; blott
framdelen af pannan gul; bröstet längre uppåt
strupen gult.
Hela
kroppen större och gröfre bildad.
Den igenkännes
lätt af sitt tjocka, trubbiga näbb,
hvars underkant är likså
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starkt böjd som ryggkanteii , och iiäbbsöininen rät.
En hane har biifvit hemförd från Brasilien af Herr KansH-RådeL Anckarloo. Honan
är okänd.
2. E. xanthogaster rostro toto nigro, remigibus
basi intus albis. Mas violaceo niger jiigulo concolore, siiblLis pileoque saturate flavofulvus.
(Longit. alae 60 millim. tarsi 14, rostri 8;
altitudo rostri 4^)- Pb io> fig. !•
Knappt mindre än E. violacea och till skapnaden alldeles lik denna. Den jrula färsen är
mörkast på bröstet, ingenstädes rent ljusgul, och
intager hufvudets hela öfre del. Af ving-pennorna äro de 2 första nästan utan hvitt; de flesta följande på inre fanet till 1 af längden bredt
hvitkantade; på några af de mellersta räcker
den hvita färgen ända till fjäderspolen, men
på alla är gränsen sned, så att det hvita räcker
längre utåt kanten.
Många hanar hafva biifvit hemsände från
Biasihen af Hrr General-Consul Westin.
3. E. clilorotica rostro tenuiore basi albido, remigibus intus ultra medium
albis. Mas nigro
violaceus jngulo concolore, sincipite subtusque
laHe flavus.
Femina olivacea ubi mas niger.
(Longit. aiae
millim. tarsi 12, rostri »jl;
altit rostri 3i).
Tab. 10 fig. 3
fig. 2 ?.
2\j7ii^ara ca ra/ic/Lsis 7u'gro/utea Brisson av.
3. p. 34 jN'<^> »9- Ta72agra chlorotica L.
Hanen är starkare violeltglänsande än någon af
de ölVige ai terna. Den gula färgen är alldeles ren,
utan mörk inblandning, och stiäcker sig ])å hjessan något bakom ögat. Alla vingpennorna, att
börja med den första, äro lent hvita på hela inre fanet från roten utöfver midten, så att den

3ii
livila färgen slutas med en vinkelrät gräns, och
sträcker sig på de mellersta och Lakre pennorna till ? af deras längd. Hela fogeln är finare,
nättare bildad, och näbbet smalare än på de flesta öfriga arterna. — ^072(7« är olivegrön i stället
för svartblå, äfven på strupen, med mindre gult
i pannan och blåaktig glans i nacken. Vingpennorna äro utöfver midten bredt hvitkantade, och
det hvita på näbben mindre än på hanen.
Den finnes uti Brasilien mera sällsynt, och
skall enligt H:r Holm, som derifrån hemfört den,
äfven till läte och lefnadssätt skilja sig från föregående. Troligtvis är den allmännare uti Guyana hvarifrån Brisson fått densamma. Det är den
föregående arten som uti våra samlingar allmännast förekomma under namnet E, chlorotica,
men

Brissons citerade beskrifning, h varefter Linné bildat sin Tana^ra chL tillhörer uppenbarligen den sednare *), hvarföre namnet chlorotica
måste bibehållas för denna. De öfrige författare
som omnämt en dylik fogel hafva ej beskrifvit
den så noga att man kan sluta till hvilkendera
de sett. Den gemensamma Synonymien blir således följande:
Varieté da Tang. teité Buff. Hist. Nat. des
Ois. utan beskrifning, men citation af Brisson och
af Buff. pl. enl. i i4 fig. i, som torde föreställa
E. xanthogaster? — E, violacea var, A. Lath. Syn.
3. p. 240 — och Index Orn. i pag. 43o, med anEuphone

märkningen "in qvibusdam vertex totus luteus". —
chlorotique Desmärest. Tang. 24. 25 —

*) Denna beskrifning^ som i likhet med alla Brissons
är mästerlig, och vida tillförlitligare än alla hans
efterföljares, nämner uttryckligen: "rostrum basi griseum," samt att vingpennorna äro till | hvita.
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Euphone chlorotica Licht. cat. utan Leskiifning.
— Lund Euph. piig. 26.
4. E, Aurora Fasciculo sub-alari roseo; obscure
ciiierea, subliis albo varia, jugulo crissoque
fulvescenlibus.
(Longit. alae 5^ millini. taisi
14, rostri 7; allit. rostri 3.). Pl. 11 fig. 5.
Denna art afviker från alla de öfriga genom
en helt olika färg. Ryggen är stötande i sotfärg
och fjädrarne på kroppens undre sida grå med
en stor hvit tvärfläck före spetsen.
Näbbet är
äfven något rakare, svagare och mera nedtryckt
än på de öfrige arterna.
Ett enda exemplar har blifvit hemsändt från
Brasilien af Herr General-Consuln Westin.
Euphonerne äro bland Sydamerikas bättre
sångfoglar. E, musica har deraf fått sitt namn "'^),
som sedan gifvit Desmarest anledning att kalla
hela slägtet Euphone: välljudande; och Lund omtalar att han med förtjusning hört den mycket
varierade fastän svaga sången af E. violacea. Ofta måste de dock ej sjunga, ty Prins Maximilian,
som i flera år berest Brasilien för att studera
dess natur-alster, säger sig uttryckligen ej hafva
hört någon af dessa arter sjunga.
PJ. 10 fig. I föreställer Euphone xanthogasler
1) 2
—
—
chlorotica 9
»3
—
—
d:o
— 11 » 4
—
—
aenea
cf
»5
—
—
aurora.
*) Pipra musica L. Den är i Mus. Carlss. beskrifven
under namn af Ernbenza Jlavifrons. Typen för
denna beskrifning, som ganska troget framställes af
figuren, är en illa uppstoppad hona, som förvaras, på
zoologiska Riks-museum i Stockholm.

Undersökning
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af
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BERZELIUS.

Bland platinarnalmen förefalla korn, som utmärka sig från den förstnämde genom deras olöslighet i kungsvatten. Desse äro osmium-iridium.
De träffas af olika utseende. Frän Brasilien äro
dessa korn små, alldeles oregelbundna, se ut som
hade de legat i någon vätska, som ojemt upplöst
deras yta. Sällan ser man platta och släta korn,
och om de finnas äro de då alltid tydligt afslätade genom nötning. Dess e. vigt är 1 6,445. Det
var i dessa korn, som Tennant först upptäckte
iridium och osmium. Dessa har jag icke haft
tillfälle att analysera. — I den Siberiska platinamalmen förekommer osmium-iridium på några
ställen i sådan ymnighet , att den utgör största
delen af malmen. Prof, som blifvit mig meddelade från Slatoust, Kischtine och Ecatherinenburg
utgöras, särdeles från det sistnämda stället, nästan endast af guld och osmium-iridium.
Detta finnes deri i tre olika varieteter.
i) Den allmännaste utgöres af platta blad,
som hafva tvenne släta och glänsande plana ytor,
lika kristallfacetter; men kring kanterna äro fullkomligt oregelbundna och utan tecken till kristalltextur. Dessa variera i storlek, från i eller 2 liniers diameter till ganska små. De äro så hårda att
de rita i glas, hafva mycket sammanhang och lå-

la endast mot ståihäll sönderslå sis:, vid hvilket
tillfälle de ofta intrycka sig temligen djupt i
stålet. Sedan sammanhanget en gång är brutet
äro de mindre svåra att rifva till finare pulver.
Deras egentliga vigt är ic).25. —
Då dessa korn
på ett platinalöf upphettas i lågan af en spritlampa, sä ser man stundom att lågan för ett
ögonblick blir lysande, såsom då osmiumoxid träffas deraf, det upphör snart och kan ej förnyas.
2) En annan del liknar mera de omtalade
kornen af osmium-iridium från Brasilien, och visa ganska sällan någon kristallfacett; men denna
är då lika slät och glänsande som bladen och har
alldeles samma hvita färg. Dess egentliga vigt är
från 18.645 till 19,25 och visar en ojemn grundblandning af dessa korn.
3) Den tredje varieteten är högst sällsam,
och utgöres af platta korn , som bilda reguliert anskjutna sexsidiga taflor, vanligen med tvenne
längre sidokanter. Dessa äro först anmärkte af
Professor Gtstaf Rose i Berlin, som deraf meddelat mig ett litet qvantum till undersökning.
De utmärka sig dessutom derigenom, att deras
egentliga vigt , efter G. Roses vägning, är 2 i . i 18,
således nära såsom den rena platinans. Deras
glans är ringare än de under i) beskrifna kornens; uppheltade på platinalöf gifva de osmiumoxid i ymnighet, och kornet får ett brändt utseende samt möi kare färg. Rose fann dem i platina-malmen från Nischne-Tagilsk , jag har funnit
några korn deraf bland osmium-iridium från Ecatherinenburg.
A. Osmium-iridium

från Ecatherinenburg i

stora blad af det under i ) omtalade slaget, sönderstöttcs på en häll af stål och rcfs under hammaren

till fint pulver, livars slutliga pulverisering3i5
fullbordades genom rifning med vallen i en flintmortel. Jernet utdrogs derur i kokning med
saltsyra. i gi amni behandlades med kauslikt kali, i en gulddegel, för bvilken ett passande hål
var utskuret i en liten skifva af jernbleck, medelst bvilken den hölls Öfver lampan, och hvarmed åsyftades alt afleda den skämda luften från
lamplågan, så att frisk luft hade jemn tillgång
till degeln. Kalihydrat inlades litet i sender och
så, att i böljan metallpulvret blef deraf genomdränkt, men ej öfvertäckt, b varigenom syrsättningen synbarligen påskyndades ■''^). Hettan gick
icke längre än till knappt börjad glödgning, och
bränniufren iick fortfara i~ timme, hvarunder
massan stundom omrördes med en liten ten
af guld.
Vid massans upplösning i vallen fanns att
ännu icke allt var oxideradt, hvarföre det olösta utkoktes med saltsyra och den blå olösta iridiiimoxiden afslammades från metallpulvret, till
<less detta vid onjröring i vatten lemnade det
sistnämda klart. o. 35 gr. hade blifvit olöst och
deremot hade o. 65 blifvit oxideradt. Den alkaliska vätskan öfvermällades med saltsj^ra, hvarvid
den utvecklade lukten af osmiumoxid, litet salt])etersyra tillsattes och det hela afdunstades i öppet kärl till torrhet. Saltmassan upplöstes åter
i vatten, blandades med kolsyradt natron , till
dessatt lösningen blef svagt alkalisk, hvaraf i början ingen synbar fällning uppkom, intorkades och
*) I ett annat försök begagnade jag äfven små tillsatser
i sender af clilorsyradt kali, men den stänkning, som
uppkommer genom sjrgasens utveckling , gör detta
mindre and vändbart i en analys, oaktadt det betydligt påskyndar metalJpulvrets upplösning.

3i6
torra massan upphettades till glödgning. Saltet
utdrogs med vatten, lösningen luktade vid uppvärmning ännu något af osmium, hvarföre den
digererades till dess denna lukt försvunnit, silades och lemnade en vackert svartblå iridiumoxid
på filtrum. Denne tvättades med svag salmiak-lösning (med rent vatten går den genom silpapperet)
och slutHgen utdrogs salmiaken med litet spiritus.
Svagt kungsvatten utdrog ur iridiumoxiden ingen platina. Den gula upplösningen, försatt med
chlorkalium, lemnade intet platinasalt vid afdunstning, och lösningen fällde med kaustik ammoniak en oxid, som blef röd i bränning och liknade jernoxid, men som, reducerad med vätgas
vägde o.oo5 gr. och icke angreps af utspädd kali
saltsyra. Den upplöstes i kungsvatten ganska lätt
och gaf, efter afdunstning till torrhet, i blandning med litet chlorkalium, och åter-upplösning
i vatten, hufvudsakligast jern, men cjanqvicksilfver fällde derur ett spår af palladium.
Iridiumoxiden reducerades med vätgas och
vägde 0.3245 gr. eller just hälften af det sönderdelade osmium-iridium. Smält i tvenne omgångar med surt, svafvelsyradt kali, utdrogs derur en
portion rhodium och palladium. Det så behandlade iridium vägde efter åter-reduktionen med vätf^as o.3o4 gr. Rhodium hade således vägt o. 02o5.
Det upplösta utfälldes ur det sura, svafvelsyrade
kalit, med iakttagande af dervid nödiga försigtighetsmått ''). Den tvättade och glödgade oxiden
koktes med kungsvatten, som, efter afdunstning,
lemnade en ringa gulaktig återstod, i hvars upplösning qvicksiliVercjanid röjde ett svagt spår af
palladium.
Du man antager, att hvad som bort*) Jcmf. K. V. Acad. Haiidl. 1828, p.

gått är osmiam, hvars uppsamling till vägning
vore omöjlig utan stor förlust, sA finner man att,
då atomvigterna af osmium och iridium äro nästan alldeles lika , och då rhodium förenas till
dubbla atomer, och dubbelatomen väger också nära lika, så består osmium-iridium af en atom af
h vardera beståndsdelen =IrOs blandadt med ROs.
Försökets resultat är för öfrigt
46.7
0.77
på 65 d.
pä loo d.4
Rhodium

.

. .

0.0205

Spår af Palladium
o.65oo

3.i5

49.34
I 00.00.

B. De sexsidiga kornen af osm,iura-iridium analyserades pålika sätt och lemnade endast 18 p. c.
iridium, men då viddetia försök omständigheter
å ena sidan föranledde den förmodan, att något iridium gått förloradt, och å den andra den gissning
kunde göras, att bland de använde kornen något
befunnits vara af föregående slag, så beslöt jag
att försöka en analj^s af ett enda korn. Det som
härtill användes vägde 49 milligrammer. Det rostades vid lindrig hvitglödgning i en liten vägd
platinadegel, hade efter ^ timme förändrat utseende och var betäckt men iridiumoxid, var
skrofligt och till färgen svartaktigt; då röstningsförlusten sedermera blef ganska långsam utan att
upphöra, så försökte jag en utväg att påskynda
den, som bestod deri, att jag med ett, i rectificerad
terpentinolja doppadt glasrör vidrörde den glödande degelns insida, hvarvid iridium ej allenast
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reducerades af den gasformiga oljan, utan kolbands
deri under förbränningsfenomen, bvarefter den,
då oljan fördunstat, tände sig åter och förbrann
med lukt af osmium , och detta förnyades till
dess att ingen vigts-förlust mera uppkom deraf.
Det återstående reducerades då med vätgas och
vägde 12.3 milligramm.
Detta är fjerdedelen af
kornets ursprungliga vigt ty 1 2.3 x 4 =49-^ »
af således följer att iridium häri varit förenadt
med 3 atomer osmium = IrOs^ och mineralet
består således af 25 d. iridium och »^5 d. osmium.
Emedlertid då i det föregående försöket på våta
vägen mindre iridium erhållits, repeterade jag
samma analys på flera korn.
Ett korn, som vägde 45 milligrammer, lemnade, under en lika behandling, 9m. gr. iridium, men 9 är | af 45,
hvaraf således följer att detta koin innehålliten
atom iridium, förenad med 4 ^^t. osmium, IrOs"^.
Af 6 korn, som på detta sätt undersöktes voro
4 af det sednare och blott 2 af det förra slaget.
På utseendet och formen kunde dem emellan ingen skillnad märkas; men IrOs"* sönderdelas vida lättare och fortare än IrOs^
Sexsidiga korn
funnes ock, som vid denna behandling icke sönderdelades och icke förlorade i vigt; men deras
färg var ljusare och metallglansen större. Bland
det antal korn, som jag hade tillfälle att undersöka fanns intet som stannade på någon punkt,
hvilken
ej svarade till ett af de nu nämda
atomförhållanden.
Vi hafva således här lärt känna 3 osmieta af iridium, i hvilka
i at. af den
sednare metallen upjHagit i, 3 och 4 ^t. af den
förra.
Iridium
innehåller , lika som det ur
JrOs, rhodiinn och sannolikt spår af palladiuro.
Af dessa
försök synes följa att osmium i
konkret form har en hög cg. vigt, emedan den

eg. vigten ökas pa kornen, ju mera osmium de
innehålla, och då föreningens eg. vigt kommer
platinans nära, oaktadt den innehåller i iridium,
så skulle det väl kunna hända att osmium vore tyngre än platina.

Beskrifning
från

öfver

nja

Insekter

Columbien;
af
B. FRIES.

Vissa Länders undersökning har länge lemnat
naturforskarne en uteslutande sysselsättning; och
under det allmänna uppmärksamheten nästan
odelad varit riktad åt dem, hafva andra trakter
blifvit glömda. Sådant är förhållandet emellan
Brasilien och Columbien. Då det förra redan
öfverfjdlt Europas muse'er med naturalster; har
man från Columbien erhållit högst obetydligt.
Härifrån har således vetenskapen ännu m^xket
att vänta, och samlaren ett vidsträckt fält för
sig öppet.
Vår landsman Hrr Nisser^ h vilken flera år
varit bosatt uti Columbien, har visat det vetenskapliga intresse, att insamla och vid flera tillfällen öfversända dyrbara insekter från de bergiga trakterna af detta land. Då så få insekter
frän denna del af Amerika förut finnas i samlingar och ännu färre beskrifna, tror jag mig vara sk^ddig att bekantgöra de märkvärdigaste och
intressantaste former, som nu pryda härvarande
Museum, för livilka alla vi halva H:r Nisser att
tacka.
Jag utber mig denna gång få i Kongl. Vetenskaps-Academiens Handlingar införa beskrifning och figurer öfver T.ne arter hörande till
Slag-
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Slägtet Psalidogiiathus. Griff.
Detta slägte är ett af de praktfullaste bland
Insekterna, hvilket långt förr än Engelsmannen
Griffith bekantgjorde det samma, förefanns i
insektsamlingen härstädes. Hrr Nisser öfversände nemligen redan år 1827 fyra exemplar af den
första arten, som genast af då varande Intendenten, vår oförgätlige Dalman bestämdes att tillhöra en egen och dittills obeskrifven slägtform,
h vilken af honom kallades Acalus ; och under
detta namn hafva samma insekter stått i våra
samlingar. Dalmans tidiga frånfälle gjorde, att
publikationen uteblef. Under tiden har det lyckats en Engelsk Löjtenant, vid namn Friend, att
i Columbien upptäcka samma insekt och öfverföra ett exemplar till England för H:r CmLDRENS
samling, hvilket sedermera H:r Griffith beskrifvit, under namn af Psalidognathus Friendiij uti
5:te volumen af dess bekanta öfversättning af
CuviER, le Regne Animal '*■), som utkom i London
år i832. Dalmans namn är både äldre och mera välljudande, men måste vika för ett yngre,
då detta sednare först blifvit publiceradt och benämningen Acalus j om vi ej misstaga oss redan
blifvit begagnad för en annan form.
Detta år har Hrr Nisser ytterligare till Sverige hembragt en annan art af samma slägte, af
hvilken hannen nu finnes uti Kongl. Academiens
samling och honan uti Kommerse-Rådet SchönHERRS. Denna sednare har Hrr Schönherr godhetsfullt meddelat mig för att beskrifvas.
*) The Aniraal Kingdom, arranged (Scc. by Cuvier,
with supplementary Additions to Eachs Order.
London.
21
K. V. A. Handl. i833.

»
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Psalidognathits hörer till Prionii af LaTREiLLES familj Longicornes, Detta slägtö karakteriseras :
Antennce longae, setaceae 1 1 - — 12
articulatae : articulis apice spinosis.
Mandibuice
longissima?, validse,
Lasi cleiitatae, in medio deorsum
et introrsLim curvatae: margine
iiiteriio integro, acuto.
Palpi longissimi: articulis apice
dilatatis, rotundatis.
Labrum parvura, coriaceum.
Corpus subdepressLim , superne valde rugosum: Capite magno, exserto, niitante; thorace
träns verso, lateribus qvadri-spinosis; elytris coriaceis, ante medium dilatatis, spina humerali instructis; tibiis intus spinis brevissimis armatis.
Differentia sexus: Mares alati; elj^tris abdomiae longioribus, postice sal angustatis, apice
uncinatis; ano birsiito; tibiis anticis in medio
dilatatis, intus fovea profanda, hirsulie densa ,
spongiosa vestita. Feinmce aptera?; elytris abdomine subbrevioribus , apice rotundato, integro; ano glabro; segmento penultimo elouijato;
tibiis anticis simplicibiis.
Slägtets utförligare beskrifning blifver följande:
Hafviulet stort, ofvantill med djupa, skrofliga impressioner; från h vardera sidan utgår en
tagg, som varierar till storlek ocb form bos olika arter ocli kön; från b vardera antenn-roten
löper en märkbar köl bakåt öfver bufvudets öfre
sida, dessa convergera något ocb bilda emellan
sig en bred fåra; från främre, yttre ocb undre
sidan af liufvudet, straxt vid det stiille, der
mandiblerna äro lastade, utskjuter ett utskott, bvii-
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ket på honorna är mindre och taggtormigt, hos
hannarna af första arten i synnerhet starkt utbildadt, krokforniigt, hos den andra arten mera rudimentärt. Antennerna äro iios honorna af kroppens längd, och bestå af 1 1 leder •••"), hos hannarna
cleremot något längre,, äga 12 leder, hvaraf den
första är tjockast, aflång, obconisk med rundad
spets och gropad yta; den andra liten, kort,
nästan knappformig; den v3:dje är af alla den
längsta, cylindrisk, meii spetsen något ansvälld
och försedd med en fin tagg; de öfriga äga alla
ungefär samma bildning, som den 3:je; men äro
konkava på undre sidan och blifva närmare mot
antennens spets småningom kortare och mera
rekantiga; de 2:ne sista lederna sakna tagg i
spetsen. Mandihlerna äro stora och synnerligen
utmärkta för sin egen form, som liknar den af
en böjd sax'^*); hos utbildade hannar äro de
nästan så långa som hufvudet och thorax tillsammans, hos honorna lika långa som hufvudet
ensamt; då de sammanföras korssa de h varandra
med spetsarne på så sätt, att deras inre skärande
kanter noga följa h varandra och verka sorfi en
sax, Palperna utmärka sig för en, i denna insektfamilj, ovanlig längd: de främre äro nemligen
lika långa som hufvud och thorax tillsammans,
de bakre något kortare; de förre bestå af 5, de
sednare af 3:ne leder, hvilka alla i spetsen äro
utvidgade och afrundade. Ögonen aflånga, framtill utskurna. Thorax och Eljtra äro djupt
och irreguliert skrofliga; den förre i kanten försedd med 4> något uppåt vända taggar, af hvil■'^) Hos honorna äro den ir:te och i2:te antennleden
sammansmälta till en enda; spår af 2:ne kunna dock
skönjas.
Deraf är namnet Psaädognathus bildad t.

324
ka den första vid bakre vink len är kortast En
dylik tagg finner man ock vid hunieral- vinklen
af elytra. Fötterna äro i förhållande till kroppen nog långa: de båda bakre parens tibier
hafva undre ytan försedd med smärre fördjupningar och beklädd med en mängd ganska korta taggar; det främre parets deremot hafva hos
hannarne en utvidgning midtpä, som undertill är
djupt urhålkad och uppfylld af ett tätt svampartadt ludd.
Skillnaden emellan hannar och honor är, sä
väl till kroppens form, som enskilta organers
bildning, så betydlig, att man lätt skulle förledas att upptaga könen uti olika genera, och i
systemet ställa dessa långt från h varandra. De
förut uppgifna karaktererna utmärka dem tillräckligt.
Anm, Det inbördes förhållandet emellan
könen är likväl flera förändringar underkastadt,
allt efter som individerna blifvit mer eller mindre utbildade. Det är bekant, att individer af
samma art kunna betydligt variera till storlek,
i synnerhet är detta händelsen bland alla de insekter hvars larver äro trädätare (t. ex. Lucanus, ett slägte, med hvilket Psalidognathus äger
i flera hänseenden en stor analogi). Då larven
finner ymnigare tillgång på föda och inga hinder uppstå för dess utveckling, vinner det sedermera kommande insektct sin normala utbildning; inträffar åter under larvtillståndet ett motsatt förhållande, inverkar detta ofördelaktigt på
insektets utveckling, och i mohn derefter framkommer ett mer eller mindre sammankrupet individ. Från dessa orsaker skulle jag vilja härledas af märkliga förändringar emellan individer
de amma arter, som inom Psaliclognathns före-
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komma. Då normala förhållandet här tyckes
yara, att hannarne äro betydligt större än honorna, och hafva ett bredare, större och mera
konvext hufvud, och de derifrån utskjutande utskotten mera groft utbildade, samt äga dubbelt
längre mandibler än honorna (såsom pl. 8 utvisar); så träffar man vissa individer, hvilka i mer
eller mindre grad aflägsnar sig från denna norm.
Märkligast synes mig skillnaden vara uti mandiblernas relativa längd, då dessa organer hos
smärre individer bland hannarne förminskas i
större förhållande än kroppen. Detta gÖr, att
en liten hanne ofta icke äger längre mandibler,
än en fullkomligt utbildad hona af samma art,
(ett sådant missförhållande visas på g:åe planchen).
I.

Psalidognathus superbus.

Purpureo-violaceus, nitidus: labio exserto,
obconico, truncato. (f. Tab. VIII. fig. i, 3;
%. 2.
Sfn, Acalus superbus Dalman in mus. Acad.
Sc. Holm. NoL Huruvida Griffith*s Psalld,
Friendii är identisk med denna art är svårt
att afgöra, då hans beskrifning icke upptager
Labil bildning, h varpå i synnerhet artskillnader inom detta slägte kunna grundas. Att dömma af hans figur, som framställer tydligt, att labium är djupt klufvet på Ps. Friendii, skulle jag tro denna art vara skild från vår.
<^ Det största individ jag sett af denna art
är afbildadt i naturlig storlek på Tab. 8 och efter detta är följande beskrifning tagen:
Glänsande violett med skiftning i purpur
eller grönt allt efter som ljudet faller. Hufvudet
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både längre och bredare än thorax, ofvantill
kuUrigt och ojemt sl^rofligt af djupa iiipressioner; pannans båda kölar, som utspringa från
antenin^oten , äro öfverallt jemnhöga och sträcka
sig bakåt öfver | af hufvudets längd; den från
ömse sidor af hufvudet nskjutande taggen är stor,
tjock och trekantig; den vid mandiblernas fäste
sittande haken är lång och tjock, stiger perpendikulärt nedåt och vetter med spetsen framåt.
Mandiblerna, vid basen rundade, äga straxt framför midten på inre sidan en tand, emellan h vilken och den sedermera fortgående jemna, skärande eggen ett betydligt bak uppstår Det
långt utskjutande Lahiam är vid roten ganska
smalt, men utvidgar sig småningom mot den nästan tvert afskurna spetsen, på h vilken de bakre palperna äro fästade tätt bredvid h varandra,
(se vid. Tab. VIII fig. 4)- Thorax äger större
bredd än längd, är lika ojemn och skroflig, som
hufvudet; emellan de främre vinklarne är bredden den största, och aftager inot de bakre, der
den är minst; från h vardera sidan utskjuta 4
taggar, af hvilka de båda mellersta äro de längsta, och den bakersta kortast, nästan rudimentär. Eljtra hafva vid basen en skroflig, men
mot spetsen en mera jemn och fuit krusad yta,
som upphöjer sig uti 3:ne långsgående , sins
enudlan nätformigt sammanbujulna lineer eller
ådror. Vingarna äro stora, ljust bruna, något längre än kro})pen, nära vid spetsen artikulerade. Scutellnm halfmån form igt.
$ liknar till färgen hannen, men är till formen honom ganska olik.
Hufvudet är smalare
*) vider.
Detla

fölhållande

varierar

likväl hos

olika indi-

än thorax , mera nedplattadt, och försedt med kortare och svagare taggar. Mandihlerna äro betydligt
kortare, deras inre kant är tillskärpt ända till basen och endast ett svagt spår till tagg och hak
är synligt. Thorax är äfven mera nedplattad,
midtpå försedd med 2:ne djupa intryck. Eljtra
äro kortare än abdomen, och mera skrofliga, än
på hannen; de ha fva äfven en mera oval form och
jiedplattad yta ; på den sednare äro de upphöjda
ådrorna märkbara. Vingar saknas alldeles. De
öfriga köns-olikheterna äro of vanför uppgifna.
Detta utmärkt vackra och intressanta insekt är tagen i granskapet af den lilla staden
Remedios i Columbien af H:r Nisser, som deraf
till Sverige öfversändt 3:ne hannar och en hona.
2.

Psalidognathus modestus.

Niger nitidus; labio brevi, bifido.
IX. Fig. 3 ? Fig. I.

Tab.

Vi äga af denna distincta art endast en hanne och en hona, af hvilka den förre troligen är
en af de minsta individer, som förekomma, och
den sednare åter en af de största. Att sluta från
denna honas storlek, bör man kunna antaga,
att utbildade hannar till denna art vida öfverstiga i storlek hannarne till den förra. Innan
en sådan erhålles blifver beskrifningen ofullständig. Jag vill derföre blott upptaga det vigtigaste.
Hufvudet smalare än thorax, med en liten
spetsig tagg på ömse sidor och en antydning
till hake vid mandiblernas fäste; de båda hufvudkölarne upplyfta sig till en tagg på det ställe der kölen slutar. Mandihlerna af hufvudets
längd, likna honans till föregående arten. Thorax
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äger midtpå en fördjupning. Elytra visa nästan
inga spår efter nätforraiga upphöjda lineer; deras liumeral-tagg är ganska liten. De sammanlagda vindarna äro lika långa som kroppen.
?. Pannans kölar mindre märkbara, sluta
med upphöjd spets; de från hufvudets sidor utlöpande taggar äro ganska korta och fina. Mandiblerna lika med hannens. Labrum i spetsen inböjd liksom urnupen. Eljtra mera tjocka
och fasta, sakna upphöjda lineer och äro djupt
skrofliga.
Vingar saknas.
H:r NissER har tagit denna art vid Antiochia i Colurabien.

Förklaring öfver Figurerna.
Tab. VIII. Fi^. 1^ Psalido^nathus superbus (f^l i Daturlig
9J storlet.
Fi^. 2j,
Fi^. 3j Coutouiteckning af hannen.
Fig. 4i Miindelai-ne lios samme i naturlig storlek.
Tab. IX. Fig. ij Psalidognathus modestus 9 1
Fig. 2, Den sammas mundelar. \ ^ Ttorkk^
Fig. 3j Psalidognathus modcslus
j

Skandinaviska

Pteromaliner,

beskrifna af
CARL

H. BOHEMAN.
(Fortsättning *).

Genom Professor Dalmans allt för tidiga bortgång, blefvo flera af de entomologiska afliandlingar, som han så mästerligt påbegynt, afbrutne; och man måste högligen beklaga, att de rika bidrag, som af honom outtröttligt blifvit
sammanbringade, till kännedom om våra Svenska fjärilar, gått förlorade. Den synnerliga vigt
han fastade vid nomenklaturen, utgör en af de
större förtjensterna uti dess skrifter, och då jag
genom nu varande zoologiska Intendenten Herr
Professor Fries's benägna åtgärd ägt tillfälle
granska de af Dalman bestämde, i Kongl. Vetenskaps-Academiens museum förvarade Pteromaliner; har jag beslutat efter förmåga och så fort
min tid medgifver, fortsätta beskrifningen af de
slägten uti denna familj, som ej af Dalman medhunnos, med bibehållande af de namn , som blifvit af honom valda; och får jag härjemte till
införande i Kongl. Vetenskaps-Academiens Handlingar ödmjukast bifoga beskrifning å Slägtena
T or j mus och Perigljphus,

*) Se Kongl. V. A Handl. 1822, pag. 394.
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TorjmiLS,
Character generis:
Jntennce inser tae medio frontis; tequaies ii
articulatag, flagelio iereti, sub-lineari; articulis
contigLiis (nec discretis).
Alce superiores nervö marginali costam sequente, ramulo stigmaticali brevissirao, punctiformi, nervö costali vix vel parum remoto.
Corpus elongaturn, collare angnstatiim, thoracis segmentnm dorsale oblique canaliculatum ;
scutellum magnum, sub-ovatiim; abclomen femincE
ovatum, compressura, subttis carinatuni, oviducto exserto, saepius longitudine abdominis, immo
totius corporis.
Metamorphosis pr^sertim in Cynipedum larvis, in qnibiis gallani perforans acideo elongato
inserit o va.
Habitatio imaginis
in fruticibiis plantisque.
Etymolo^ia: rc^eo) perforo, penetro.
SjJion.
Cynips. Latr.; Cynipedis et Diplolepidis species Fabr.; Peleromali species Swed.
Antennae saspiiis insertae niedio frontis inter
oculos, basi distantes. Scapus verticem non superans, tennis, medio non nibil incrassatus; flagellum elongaturn, teres, basi attenuatuni, sensim perparum incrassatum, apice acuniinatnni,
articulis ii contiguis. Caput magnum, subrotuudatum, thorace fere latins, antice visum
niodice convexum, postice concavum, tliorace
remotum. Protborax distinctus, latitudine saspe
brevior, capite tboraceque angustior et bumilior,
supra modice convexus. Tborax proprie dictus
brevis, ovatus, convexus^ utrinquc oblique canaliculatus, antrorsum declivis. Scutellum magnum, dcterminatum, subovatum vel sub-corda-

33i
tam, supra moclice eonvexum. Abdomen ovatura, comprcssum , subtus carinatum, petiolo miDuto metathoraci affixum. Oviductus feminag
semper exsertiis, longitudiiie valde varians, seta
intermedia e ventris carinati apice originem ducens: Pedes longiuscidi, validi, postici longiores.
Alae forma ut in reliquis hujus familice, planae,
subtilissime ciliatae, anteriorum nervus unicus,
sub-costalis, a basi ultra medium costas productus, ibique ramulum stigmaticalem, brevissimum,
punctiformem , a nervö costali vix vel parum remotum, emittens. Alae posticae nervulo subcostali, obsoleto.
Color corporis varius, testaceus, cupreus ,
soepissime viridi-aureus, sericeus.
Mas et femina statura sub-similes, colore
scapi, abdominis pedumque sj«pe discrepantes.
Abdomine maris parvo, parum compresso, apice
mutico, s£epe truncato.

I. (Megastigmus). Stigma incrassatum magisque detertniiiatwn. Collare majusculum, Corporis color non metallicus,
1. Torymus bipunctatus: luteo-ferrugineus,
thorace supra obscuriori, antennarum scapo
pedibusque pallide testaceis; oviductu longitudine abdominis; alis pone medium macula sub-costali nigra notatis. cT', $.
Pteromalus bipunctatus^ Swederus in Act.
Holm. Anni 1795 3. pag. 2o5. 3.
J^ar, j3. ferrugineus , collo pedibusque pallidioribus. ^f» ?•
Var, r. pallide testaceus, antennarum fla«
gello obscuriori. ?.
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Ilabitat passim iii Westrogothia, Smolandia,
Norvegia, atque in Scania Quercu.
Medius, magiiitiidine tameii varians. Caput
thorace noniiihil latins, rotundatum, antice convexum, obsolete punctulatum, luteo-ferrugineum,
parce pubescens. Oculi sat magni, remoti, suborbiculati, parum convcxi, obscure brunnei. Antennas insertoe medio frontis inter oculos, basi
distantes; scapus verticem non superans, tenuis,
linearis, pallide testaceus; flagelluni capite vix
duplo longius, fuscum, basi attenuatum, extrorsum sensim non nihil incrassatum; articulis contiguis, ultinio acuminato. Prothorax elongatus,
thorace multo angustior, eoque non nihil dilutior, träns versim evidenter strigosus. Thorax
obcure ferrugineus, obsolete punctulatus, supra
convexus, postice declivis. Scutellum sat magnum, apice obtuse rotundatum, tenue marginatum, supra parum convexum, subtiliter punctulatum, colore thoracis. Metathorax brevis, depressus, obscure ferrugineus. Pectus hiteo-ferrugineum, nitidum. Abdomen longitudine thoracis,
valde compressum, supra rotundato-elevatum ,
luteo-ferrugineum, nitidum, basi et dorso s?rpe
infusoatum. Oviductus feminas exsertus, longitudine
abdominis, teres, reflexus, niger. Pedes iongiusculi, validi, toti pallide testacei. Alas hyalin£e,
pone medium prope costam macula rotunda,
nigra notatae.
2. TorymiiÄ collaris; luteo-ferrugineus, antennis
Qculisque nigris, vertice, thorace pectoreque
nigro-variegatis , pedibus testaceis; oviductu
longitudine corporis; alis pone medium
puncto sub-costali nigro notatis. o^, ?.
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V ar, p. nigro- piceus, fronte linea transversa maculaque utrinque
prothoracis, pedibusque tastaceis.
Habitat in Smolandia, Westrogotbia et Scania
sat frequens.
Magnitudo et summa similitudo praecedentis; ab illo colore, oviducto feminae, longitudine
corporis, abunde et bene distinctus. Caput tborace non nibil latius, rotundatum, antice convexum, vix punctatum, luteo-ferrugineum, parce
sericeo-pubescens; vertice macula magna, oblongoquadrata, transversim locata, atra, infra ad antennarum basin dilatata, decorato. Oculi sat magni, remoti, sub-orbiculati, nigri, parum prominuli. Antennae infra oculos magis versus os insertae; scapus verticem vix aequans, teres, linearis,
supra niger, subtus s£epe luteus vel flavo-testaceus; flagellum capite vix duplo longius, nigrum, teres, attenuatum, extrorsum sensim incrassatum, apice acuminatum. Protborax valde
distinctus, capite tboraceque multo angustior,
bumilior, quam longus non nibil angustior, convexus, testaceus, apice ipso saepe iufuscatus ,
transversim strigosus, basi sub-constrictus. Thorax proprie dictus, ovatus, niger, macula utrinque
ante alari testacea ornatus. Scutellum magnum,
distinctum, oblongo-ovatum, apice tboracis adnatum, supra paruni convexum, tesLaceum, apice
infuscatum, in ipso apice linea transversa, ele vata, flava, ornatum. Metathorax niger, obsolete
punctatus. Pectus nigrum. Abdomen vix longitudine trunci, valde compressum, supra rotundato-elevatura, luteo-ferrugineum, nitidum, dorso
ssepe infuscatum. Oviductus feminae longitudine
corporis, tenuis, teres, reflexus, niger. Pedes
longiusculi,
validi, pallide testacei; femoribus
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posticis interdum npnnihil infuscatis, coxis iiigris.
Alse hyalinoe, pone medium prope costam puncto sat magno, rotundo, nigro, notatse.
3. Torjmus dorsalis: pallide testaceus, aiitennis
oculisque brunneis, vertice thoracisque dorso viridibus, nitidis. abdomine supra obscariori (in mare obscure viridi-aeneo); oviductu longitudine dimidii corporis; alis pone
medium puneto oblongo , nigi o, ornatis. $.
Ichneumon dorsalis Fabr. En t. Syst. Suppl.
33 I, 2 I 8.
Diplolepis dorsalis Fabr. Syst. Piez. i5i. ii.
Torjmus chloronotas. Dalm. in Act. Holm.
Ann. 1820.
Habitat in monte KinnekuUe et in Smolandia
rarius; in Queicu Scanias d. 29 Aug. Dom.
Zetterstedt.
Habitu et statura omnino T. hipitnctati ^
sed triplo feie minor. Caput tborace nonnibil
latius, sub-rotundatum , antice convexum, paUide
testaceuni, obsolete punctulatum; vertice macula
magna, sub-quadrata, antice leviter rotnndatoemarginata, viridi, nitida. Oculi sat magni,
remoti, sub-rotundati , parum prominuli, brunnei. Antennaruni scapus verticeni vix superans, supra fucus, subtus paUide testaceus, gracilis, sub-linearis; flagellum capite tere duplo
longius, teres, fuscum, extrorsum modice incrassatum, articulis contiguis, apicali acuminato. Protborax valde distinctus, capite tboraceque angustior, humilior, quani longus latior, supra viridis,
nitidus, transversim strigosus, lateribus et subtus
pallide testaceus. Thorax dorso viridis, transversim subtiliter strigosus, lateribus saturate testaceus, macula oblonga pectorali, longitudinali,
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nigra, ornatus. Sciitellum subcordatuni, convexum, viride micaiis, subtilissime puiictnlatum
vel tiansversim sub-strigosum. Metathorax brevissiaius, declivis, supra viridis, lateribus saturate testaceus. Abdonien vix longitudine trunci,
valde corapressum , supra rotundato-elev.atum,
rufo-testaceum, uitidissirimm, dorso sagpe infuscatum. Oviductus longitudine dimidii corporis, tennis, teres, reflexus, niger. Pedes longiusculi,
validi, pallide testacei, coxis posticis interdum
tarsisque apice semper fuscis. Aldd liyalinae, pone
medium prope costam puncto sat magno, oblongo, nigro, decoratae.
Mas.: minor, angnstior, lateribus metathoracis, coxis posticis obscure aeneis; abdomine
parvo, apice sub-truncato, obscure viridi-aeneo.
11. (ToRYMUS PROPR.) Stigma parojum obbreDiatum. Corpus mct allicolor ,
a) femoribus posticis dentatis.
4. Torymus dentipes: cjaneus nitidus, sericeus,
capite tlioraceque crebre punctuiatis, ore
antennarum basi tibiis tarsisque testaceis;
oviductu abdomine breviore; alis sub stigraate infuscatis; femoribus posticis subtus
den te obtuso armatis. g»
J^ar,: /3. obscure aeneus, nitidus. g.
Hab. in pratis, fruticibus Westrogotbire, Oelandiae minus frequens.
Inter maximos bujus generis. Caput sat
magnum, sub-rotundatum, antice modice convexum, cyaneo-virescens, nitidum, subtiliter crebre
punctatum, pube brevissiraa, cinerea, sat dense
obsitum. Os testaceum. Palpi fusci. Oculi laterales, ovati, brunnei vel fusci, parum promi-
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nuli. Ocelli Ires in vei lice, saepe testacei , interdum iiigri, distincti. A-iitennae medio fronti
in ter oculos inseitae, minus approximatag; scapus
verticem non as^uans, temiis, medio parnra incrassatus, seneus, in ipsa basi testaceus; flagellum
scapo plus duplo longius, basi tenue, extiorsura
incrassatum, apice modice acuminatum, totum
iiigrum. Prothorax latitudine multo brevior,
thorace non angustior , cyaneus, nitidus, ci ebre
puntulatus, pube depressa, cinerea, adspersus.
Thorax cyaneus, nitidus, dorso utrinque oblique
canaliculatus, undique ciebre punctulatus, pube
cinerea parce obsitus. Scutellum magnum, subcordatum modice convexum, cyaneum, nitidura,
sat profunde crebre punctulatum, apice ipso Iceve, nitidissimum. Metathorax brevis, declivis,
pone scutellum triangulariter elevatus, ibique
tri-carinatus, transversim sat profunde strigosus ,
lateribus crebre punctulatus, colore et indumento thoracis. Abdomen vix longitudine trunci,
sub-ovatum, supra modice convexum et compressum , dorso parum elevatum , cj-aneum, nitidum,
subtilissime punctulatum, pube cinerea preesertim apicem versus tenue adspersum, subtus carinatum. Oviductus ex apice superiore j)rominens, abdomine brevior, tenuis , sub-rectus,
nigro-fuscus, pubescens, basi s^epe pallidiore.
Femora omnia cum coxis cyanea, nitida, confertim punctulata, summo apice trocbanteribusque
testaceis; posticis subtus ante apicem dente, parvo armatis; tibiae testacea?, postica^ interdum medio infuscatae; tarsi omnes pailide testacei, apice
nigri. Alae bvalina"', stigmate ramuloque fuscis,
macula parva, obsoleta, fiisca, sub stigmate ornatae.
5. To rym US ar ma tus: virid i - nitidus, tis,
sericeus,
capite thoraccque

ciebre

profunde puncta-

tis, 01^ anteniiarum seapo pedibusqiie testaceis, femoribus posticis vii icli-asneis, subtus
deiite acurainato armatis; oviductu longitudiiie corporis; alis imaculatis. ^f". 5.
Ill Weslrogotbia , Oelandia, Smolandia passim
legi; ill foliis roridis boiti Esperöd Scanias,
Dom. Zetterstedt.
Species optime distincta. Magnitudiiie T, den^
tipedis; staluia longiori, capite thoraceque profundins punctatis, colore pedum, oviductu loiigitudine corporis, ab illo bene et abuiide distiiictus.
Caput sat magiium , rotundatum, antice modice convexum, viridi-sericeum nitidum, sat
profunde crebre punctatum. Os teslaceum. Oculi
lateiales, ovati, dilute brunnei, parum promiiiuli. Ocelli tres in vertice, iiigri, distincti. Anleiiiiae mediae fronti inter oculos insert^, iiec
basi approximatae; Scapus vertice bumilior, teiiuis, linearis, testaceus; tlagellum capite dimidio longius, teres, apicem versus perparum incrassatura, nigrum, pubescens, articulis contiguis
ultimo acuminato. Prothorax latitudine non iiihil brevior, tborace angustior, iliique concolor,
profunde crebre punctatus. Thorax viridi-sericeus,
iiitidus, profunde crebre punctatus, dorso convexus,
utriiique oblique canaliculatus, postice declivis.
Scutellum magnuni, sub-cordatum, modice convexum, viridi-sericeum, profunde punctatum,
apice ipso leeve iiitidissimum. Metathorax brevis,
declivis, non elevatus, sub-laeve, viridi-sericeus,
nitidus. Abdomen longitudine fere trunci, subovatum, compressum, viridi-sericeum, iiitidissiniuin, impunctatum. Oviductus longitudine corporis, tenuis, sub-reflexus, niger, pubescens.
Pedes longiusculi, sat robusti, flavo-teslacei; coK, V. A Uandl. /S^i.
^2
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xis viridi-sericeis; femora anteriora, saepe lineola
viridi-sericea ornata. postica viridi-sericea , nitida, punctatissima, subtus ante apicem denle acuto armatis, apice cum trochanteribus testacea;
iarsorum non nisi ungulis fuscis. Aloe omnino
hyalinae, immaculatae, stigmate rarauloque fuscis.
Mas: ita convenit colore feminse, ut de
idei^titate speciei non dubium. Antennarum
scapus basi tantum testaceus, abdomine parvo,
apice subtruncato, obscure cupreo-aeneo, tibiis posticis medio interdum infuscatis.
6. Torymus militaris: viridi-sericeus, nitidus,
subtiliter crebre punctulatus, ore testaceo,
antennarum scapo, abdomine pedibusqne
cj^aneis, geniculis, tibiis apice tarsisque pallidis; oviductu longitudine abdominis; alis
immaculatis; feraoribus posticis subtus obsolete dentatis. g.
Lectus in graminosis Scaniae mense Junii a
Dom. Zetterstedt.
Parvus, statura omnio T* dentipedis, cui
similis, sed triplo fere minor, abdomine cyaneo,
pedibus aliter coloratis, alis b3^alinis, immaculatis, ab illo mox distinctns. Caput latitudine
thoracis, antice visum subrotundatum, ad os non
nibil prominens, modice convexum, viridi-cyaneum nitidum, subtiliter crebre punctulatum, albosericeum. Os testaceum. Oculi latera les, ovati,
glauci, modice prominuli. Ocelli tres in vertice, testacei. Antennae mediae fronti inter oculos inseVtae, basi distantes; scapus vertice manifesle brevior, tennis, lij^earis, cyaneus; flagellum
capite vix dimidio longius, sensim et modice incrassatum, sub-teres, apice acuminatum, nigrum,
arlieulis sericeo-nitentibus.
Piothorax laliludinc

niulto brevior, thorace non iiihil angustior, viridi-cyaneus, sericeus , subtiliter crebre punctulatus.
Thorax brevis, convexus, viridi-cyaiieus, nitidus,
undique subtiliter confertim punctulatus, dorso
utrinque oblique caiialiculatus, postice vero declivis. Scutellum magnum, sub-cordatum viridicyaneum, nitidum, punctulatum. Metatborax
brevis, declivis, medio nou elevatus, viridi-sericeus, subtiliter punctulatus. Abdomen longitudine tlioracis, compressum, subtus carinatura,
■cyaneum, nitidissimum obsolete crebre punctulatum. Oviductus longitudine abdominis tenuis,
teres, sub-rectus, niger, piibescens. Pedes longiusculi; coxae omnes corpori concoiores; femoribus cyaneis, apice testaceis, posticis subtus ante
apicera dente obsoleto armatis; tibiis cyaneis,
basi apiceque cum tarsis pallidis. Alee albido-hyalinae, immaculatae, stigraate ramuloque fuscis.

b) femoribus omnibiis muticis,
i) Antennarum scapo in femin,jlavo,
Ahdomine ad b asm liitescente,
1, Torymus nobilis: cyaneo-sericeus, nitidus,
sat crebre subtiliter punctulatus, scapo, ore
pedibusque luteis, abdominc luteo, basi et
dorso postico cupreo-a^neo; oviductu abdomine longiore.
yar. (i. viridi-sericeus, nitidus, vertice cyaneo. ?.
f^ar. Y obscure viridi-feneus , nitidus, vertice concolore.
Habitat in Smolandia,
in Scania frequens.
Dahlbom.

Westrogotbia passim;
Dom. Zetterstedt et

Medius in hoc genere.
Caput sat magnum,
latitudine thoracis, sub-rotundatum, antice modice
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colivexum, cyaneum, nitidum, sat crebre subtilitcr
puiictulatura , albo-sericeum. Ore palpisque testaceis. Oculi laterales, sat magni, ovati, glauci,
raodice prominuli. Ocelli tres in vertice, nigri.
Antennae niediae frön ti inter oculos sitse, nec
basi approximatae; scapus altitudine verticisj tenuis, sub-linearis, medio parum incrassatus, luteotestaceus; flagellum scapo plus duplo longius,
extrorsum sensim sed modice incrassatum, apice
acuminatum, nigrum, vix pubescens. Prothorax
latitudine multo brevior, tborace non nihil angustior, cyaneo-sericeus, undique minus crebre
subtiliter punctulatus. Thorax brevis convexus,
cyaneus, nitidus, sat crebre subtiliter punctulatus, pilis minutissimis albidis adspersus. Scutellum raagnum, sub-cordatum, modice convexum,
cyaneum, nitidum, superficie ut in tborace. Metathorax brevis, declivis, cyaneo-sericeus, subtiliter punctulatus. Abdomen longitudine tboracis,
sub-ovatum, compressum, subtus carinatum, luteo-testaceum , nitidissimum , ipsa basi et dorso
postico cupreo-a^neum. Oviductus abdomine non
nihil longior, tenuis, teres, modice reflexus,
niger, pubescens. Pedes longiusculi, luteo-testacei, coxis plus minusve ad basin cyaneo-tinctis,
interdum fere inmiaculatis; tarsis testaceis, articulo apicali fusco. Alae hyaUnae, immaculatae,
stigmate ramuloque fuscis.
Mas: non nihil minor, antennarum scapo,
basi tantum testacco, abdomine parvo , apice subtruncato, mutico.
8. T o r y m u s cli r y s o c e p li a 1 u s : viridi-sericeus,
nitidus, conlertiFU subtiliter punctulatus, capite aureo, antennis apicem versus magis
incrassatis, ore picco; abdomine asneo, basi

lutescente; oviductu vix loiio^itudine abdominis; pedibus luteo-flavis, coxis aeneis, femoribus anticis basi infuscatis. ^.
Habitat in Sraolandia ad Anneberg rarius.
Magnitudo, statura et summa similitudo prsecedentis, variat etiam dimidio minor; capite
aureo, antennis apicem versus magis incrassatis,
abdomine basi tan tum obsolete lutescente, oviductu non nihil breviore, ab illo facile distinctus.
Caput magnum, thorace latius, sub-rotundatum,
aureum nitidum, sericeum, subtilissime crebre
punctulatum. Mandibulis palpisque nigro-piceis.
Oculi laterales, sat magni, o va ti, obscure brunnei, modice prorainuli. Ocelli tres in vertice,
nigri. Antennarum scapus verticem vix aequans,
tenuis, medio parum incrassatus, obscure testaceus; flagellum scapo phjs duplo longius, basi
tenue, extrorsum magis quam in congeneribus
incrassatum, nigrum, articulo ultimo modice
acurainato. Prothorax lalitudine non nibil brevior, tborace angustior et humiiior, viridi-sericeiis, nitidus, evidenter etsi subtiliter crebre punctulatus. Thorax brevis, convexus, utrinque oblique impressus, viridis, sericeus, nitidus, subtiliter crebre punctulatus. Scutellura sat magnum,
sub-cordatum , modice convexum, viride , nitidum, subtiliter crebre punctulatum. Metathorax
brevis, declivis, viridi-sericeus, cyaneo-micans»
Abdomen ovatum, compressum, subtus carinatum, viridi-aeneum, nitidissimum, impunctatum,
mox pone basin träns versim fl a vo-1 utescens.
Oviductus vix longitudine abdominis, tenuis, teres, reflexus, niger. Pedes longiusculi, validi,
saturate testacei; coxa? omnes cyanse, apice interdum teataceae; femora antica lineola viridi-aenea
ornata; tarsis pallide testaceis, ungulis nigris.
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Alse albido-byalina?, nervö
que fasco-testaceis.

raargiiiali stiginate-

9. Torv mus Cynipedis: viridi-sericeus , nitidus, capite tlioraceque crebre punctulatis,
vertice aureo, ore testaceo; abdoraine cupreo£eneo, iiitidissimo, se2:mento primo apice lutescente; oviductu longitudine c-orporis, pedibus luteo-flavis, coxis asneis. ^. $.
Ichneumon Cmipedis Fabr. Ent. Svst. IT. 187
223. Linn. Syst. !N'at. IL pSp, 68. Fd. Svec.
4op. 1639.
Diplolepis Cmipedis Fabr. Syst. Piez. i 52, i
Habitat
in Smolandia
et ^Vestrogothia frequens; in Scania Dom. Zetterstedt.
Nimis quidem affinis T. Tiobilis var ^, attamen bene distinctus, colore laetiore, punctura capitis tboracisque profundiore; vertice aureo. oviductu longitudine corporis.
Caput sat ma2:num, thoracis medio tere latins, antice visum quam latum brevis, siipra
parum convexum, laete viridi-sericeura , crebre
punctulatum; vertice aureo. Mandilxilis palpisque testaceis. Ocnli sat magni, ovati, brunnei,
modice prominuii. Ocelli tres in vertice, cuprei.
Antennarum scapus testaceus, tennis, sub-linearis, vel medio parum incrassatus, verticem noo
superans; flagellnm scapo plus duplo longius,
basi tenue, extrorsum sensim incrassatu7ii , apice
acuminatum; totum nisjrum. Protborax latitndine brevior, tborace non nibil angustior et humiHor, viridi-sericeus, nitidus, sub-cupreus, crebre sat j)rofunde punctatus. Thorax brevis, convexus, utrinque oblique canaliculatus , laete viridis, sericeus, sat profunde crebre punctatus.
Scutellum sat magnum,
semi-cordalum , modice
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convexum, colore et punctura tlioracis. Metathorax brevis , cleclivis, laete viridi-sericeus, nitidus, obsolele punctulatus. Abdomeii ovatum,
compressum, subtus carinatum, viridi-asneum,
nitidissimum, impuiictatum , segmento primo
apiceni versus plus miiiusve iutescente. Oviductus longitiidine corporis, tenuis, teres reflexus,
niger, pubesceris. Pedes longiusculi, validi, tesLacei; coxse om nes vir id i-ser iceae, apice testacae;
tarsi pallide testacei, ungulis nigris. Alae byalinae, inimaculatae , nervö marginali stigmateque
testa ceis.
Mas: differt: antennarum scapo nigro; abdomine parvo, apice truncato, mutico, basi obsolete Iutescente.
10. Torymus abdominalis: Isete viridi-sericeus, nitidus, subtiliter crebre punctulatus,
ore testaceo, vertice aureo; abdomine flavotestaceo nitidissimo, dorso postico infuscato;
oviductu longitudine fere corporis; pedibus
testaceis, coxis concoloribus. g.
Habitat in Smolandia ad Anneberg rarius.
Statura et similitudo praecedentis, sed duplo minor, subtiliter punctulatus, abdomine flavotestaceo, dorso postico tantum obscuriore, coxis
testaceis. Caput sat magnum, tboracis medio fere
latius, antice visum quam latum brevius, supra
parura convexum, laete viridi-sericeum; subtiliter crebre punctulatum; vertice aureo. Ore palpisque testaceis. Oculi sat magni, ovati, brunnei,
rnodice prominuli. Ocelli tres in vertice, cuprei.
Antennarum scapus verticem vix superans, gracilis, sub-linearis. 1. apice parum crassior, pallide testaceus; flagellum capite dimidio longius,
teres, nisrum, éxtrorsum sensim modice incras-
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satum, articulis contigiiis, apicali acuniinato,
Prothorax latiludine bievior, thorace noii nihil
angustior et humilior, viridi-sericeus: ad cupreum noii nihil vergens, nitidus, subtiliter crebre
punctulatus. Thorax brevis, canvexus, utrinque
oblique canalicidatus, leete viridi-sericeus, nitidus, subtiliter crebre punctulatus. Scutellum
sat magnum, semi-cordatum, modice convexum,
punctura et colore prothoracis. Metathorax brevis, declivis, laete viridi-sericeus, nitidus, obsolete punctulatus. Abdomen ovatum, compressum, subtus carinatum, flavo-testaceum, nitidissimum, impunctatum , dorso postico obscuriore,
saturatiore. Oviductus longitudine fere corporis,
tennis, teres, reflexus, niger, pubescens. Pedes
longiusculi, validi, dilute testaceo-flavi, coxis
concoloribus. Alae hyalinas, immaculatee, nervö
inarginali stigmateque testaceis.
11. Torynius Galii: coeruleo-virescens, nitidus,
capite thoraceque subtilissime punctulatis,
ore testaceo, abdoniine cyaneo, nitidissimo^
f;ubtus testaceo; oviductu longitudine trunci,
pedibus flavis, femoribus medio viridibus. ^. ?.
E galHs Galii veri exclusus.
Dom. Dat.max*
Mus. Reg. Acad. Scient. Holm.
In ter niinimos. T. abdominali

dimidio mi-

nor. Caput sat magnum, sub- rotundatum, antice visum latitudine parum brevius, supra modice convexum, coeruleo-viridc , subtiliter confertim punctulatum, albo-sericeum. Ore palpisque
testaceis. Oculi sat magni, laterales, ovati , brunnei, modlcc prominuli. Ocelli tres in vertice, nigri. A ntennas mediae fronti inter oculos inserta?,
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basi distantes; scapus vertice liomiiior, tenuis,
linearis, testaceus; flagelluin capite dimidio longius, teres, apicem versus sensim modice iiicrassatiim, nigrum, apice acuminatum. Prothorax latitudine mnlto brevior, thorace non nihil
angustior et humiiior, piichre viridi-coerulescens,
nitidus, crebre punctnlatus, albo-sericeus. Thorax brevis, convexus, utrinque oblique canaliculatus, viridi-coerulescens, nitidus, subtililer crebre punctulatus. Scutellum sat magnum, subcordatum, supra modice convexum, coiore et
punctura thoracis. Metathorax brevis, declivis,
iaete viridi-coerulescens, nitidus, obsolete punctulatus. Abdomen ovatum, compressum, subtus
carinatum, cyaneum, nitidissimura , impunctatum, subtus plus minusve testaceum. Oviductus longitudine thoracis cum capite, tenuis, teres, reflexus, niger pubescenSe
Pedes longiuscu11, validi; coxas corpori concolores; femora viridi-a?nea, basi apiceque plus niinusve testacea;
tibiae totae testacas medio infuscatas; tarsi omnes
flavo-testacei, ungulis nigris. Alee hyalinse, nervö marginali, stigmateque fuscis.
Mas: paullo minor, angustior, antennarum
scapo basi tantum testaceo; abdomine parvo,
apice truncato, mutico, basi lutescente; tibiis
posticis magis infuscatis.
12. Torymus fulgidus: rubro-cupreus, nilidus,
albo-sericeus, capite thoraceque subtillter
punctulatis, ore pedibusque saturate flavotestaceis, fronte et metathorace osneis; abdomine compresso, testaceo, basi rubro-cupreo, dorso postico cyaneo, nitidissimo;
oviductu corporc loiigiore.
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Habital in Smolandia, Oslrogothia
gothia, rarius.

et Vestro-

Species optime distincta, inter maxitnos liujus generis. T\ armato statura sub-similis, sed
dimidio major. Caput sat magnum, thorace non
iiihil latius, rotundatum, supra modice convexum, cupreo-£eneum, nitidum, albo-sericeum ,
subtiliter sat crebre punctulatum; genae sub-cupratae; vertice rubro-cupreo, nitido. Ore palpisque obscure testaceis. Oculi sat magni, ovati,
nigri, parum prominuli. Antennas median fronti
inter oculos insertae, basi distantes; scapus verticeni non superans, tennis, sublinearis vel medio parum incrassatus , testaceus; flagellum scapo duplo longius, teres, apicem versus parum
incrassatum, apice acuminatum, nigrum, pubescens. Prothorax latitudine brevior, tborace
non nihil angustior et humilior, rubro-cupreus,
nitidus, albo-sericeus , subtiliter sat crebre punctatus. Thorax antice capite manifeste angustior,
posticum versus sensim ampliatus, convexus,
colore punctura et indumento prolhoracis. Scutellum magnum, sub-cordatum , parum convexum, rubro-cupreum , nitidum, subtiliter minus
crebre punctatum, alho-sericeum. Metatborax
brevis, declivis, viridi-aeneus ad cupreum non
nihil vergens, nitidus, obsolete punctulaUis, sublihssime pubescens. Abdomen sub-ovatum , comj)ressum, sublus carinalum, flavo-testaceum , nitidissimum, obsolete remote punctatum, in ipsa
basi supra rubro-cupreum, dorso postico lateribusque versus apicem cyaneum, pube brevissima, deprcssa, albida adsj)ersum. Oviduclus corpore non nihil lougior, tenuis, teres, reflexus ,
niger; pubescens. Pcdes lougiusculi, validi, saturate lestacci; coxis anticis ha^\ rubro-cupreis,

inlermediis ef poslicis viridi-cupreis; tarsi pallide flavescentes, ungulis nigris. Alae hyalinae,
niedio longitudinaliter dilutius infuscatae, nervö
marginali stigmateque fuscis.
Ahdomine

etiam ad basin metallicolore,

13. T o rym US fastuosus: cupreo-asneus, nitidus, capite thoraceque conferlim profunde
punctatis, ore testaceo; scutello apice impunctato; abdomine parum compresso, nitidissimo; oviducta longitudine abdominis;
coxis femoribusque viridi-cupreis, tibiis anticis testaceis, posterioribus fuscis, tarsis
testaceis. $.
Habital in Smolandia ad Anneberg rarissime.
Longitudo T, dentipedis^ sed inulto crassior. Caput magnum, sub-roLundatura , quam
latum non nihil tamen brevior, supra modice
convexum, cupreo-aeneum , nitidum , confertim
sat profunde punclatum. Os testaceum. Palpi
fusci. Oculi laterales, sat magni, ovali, brunnei,
modice prominuli. Ocelli tres in vertice, nigri,
nitidi, difficilius discernendi. Antennae mediae
fronti inter
aris, vertice
gius, teres,
tum, apice
scens.

oculos insertae; scapus testaceus, lineburailipr; flagellum scapo duplo lonextrorsum sensini modice incrassaacuminatum ; totum nigrum, pubeProthorax latitudine non nihil brevior,

tborace angustior, convexus, viridi-cupreus, sericeus, crebre sat profunde punctatus. Thorax
brevis, crassus, supra convexus, ulrinque oblique cannliculatus, cupreo-aeiteus, nitidus, crebre
sat profunde punctatus. ScuteHum magnum ,
sub-cordatum, supra modice convexum, a basi
ultra medium
cupreum,
profunde punctatum»
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apice ipso iiDpimctalura , ceneum, iiitidum. Metathora.^ brevis, declivis, basi pone scutellum
cupreo-peueus, deiode viridi-teneus, puiictulatus.
Abdomen ovatuaa, ciassum, parum compressura,
snbtus carinalum, viridi-aeneiim , nitidissiraum ;
segraenlornm basi ]ee\.e cupreo-niicantibus. Oviductus longiludine abdorainis, reflexus, lenuis,
teres, niger, pubescens. Pedes longlusculi, validi, viridi-ciiprti. nitidi; tibiis aulicis testaceis,
medio noiiniliil iiifascatis , Posterioribus fiiscis;
tar^is orcnibus testaceis. .\lse byalina?, iramaculata?, nervö marginali stigmaleque fuscis.
14. Torymiis amoenus: cupreo-teneus, nrtidus,.
capiic, tborace scuteiloque profande punclatis; ore testaceo; thorace lateribus violaceo;
abdomine parum compresso, ciipreo-cyaneo ,
iiitidissimo : oviductu abdomine lungioi e; pedibus saturate testaceis, coxis feneis, feruoribus posticis medio cupreo-cvaneis. ?.
Lectus in KinnekuUe et in Smoiandia, rarius.
Magnit ndo et fe re sta tura T. fastnnsi ; coloie pedum, scutello undique punctato, oviductu loni^iore , ab iilo rao\ distinccus. Caput set
magnum , latitudine thoracis, sub-rotundatum ,
antice visum parum convexiim, cupreo-jeneura ,
nitidum, crebre minus profunde punctatum , albosericeum: i:enci? sub-cuprata:; IVonle viridi-^enea,
cupreo-raicante. Ore palpisqne testaceis. Oculi sat ma^ni, Interales, ovati, nigro-brunnei , modice prominuii. Ocelli tres in vertice, distincti,
nigri. Antennarum scapus verlicem non snperans, tennis, sub-linearis, tcstacens; flngellum
scapo plus duplo longius, extrorsuui sen^im incrassatum, teres, nigriioi, tennc pubescens. Protliora\ lalitudiiie brevior, ihorace non nihil an-

/gi3Stior et humilior, cupreo-Ecneus, nitidus, albo»
sericeus, crebre sat profunde punctatus. Thorax
brevis, crassus, tionvexus, lateribus cupreo-violaceis, politis, colore, punctura et indumento prothoracis. Sculellum magnum, subcordatum , supra parum convexurn, cupreo-aeneuiu, nitidum,
undique profunde punctatum. Metatborax brevis, declivis, viridi-aeiiens ad ciipreum vergeiis,
nitidus, subtilissime punctulatus, ilbdomeii o vatum, crassum, parum compressum, snbtus carinatura, cupreo-cyaneum , basi viridi-asneum nitidissimum. Oviductus longitudine capitis cum
thorace, reflexus, tenuis, niger, pubescens. Pedes
longiusculi, validi; coxis cupreo-asneis, apice testaceis ; femoribus saturate testaceis, poslicis cupreocyaneis, basi apiceque testaceis; tibiis tarsisque flavo-testaceis, ungulis tarsorum atris. Alae hyalinae,
immaculatae, nervö marginaJi stigmateque fuscis.
15. Torymus speciosus: obscnre rubro-cupreus , capite, thorace scutelloque subtiliter
crebre punctulatis; ore testaceo; thorace lateribus cupreo, nitido; abdoraine cupreo, nitidissimo; oviductu corpore dimidio longiore,
pedibus testaceis, coxis posticis basi rubro
cupreis. 5.
Specimen, in Scania ad Abusa lectum, a Celeb.
Dom. Zetterstedt benevole conimunicatura.
Affinis T, amoenij sed gracilior; colore obscuriore, capite, thoraceque subtilius punctulatis,
coxis testaceis, oviductu corpore dimidio longiore, femoribus posticis testaceis, unicoloribus, ab
illo distinctus. Caput sat magnum, latitudine
thoracis, sub-rotundatum , antice parum convexurn, obscure rubro-cupreum , albo-sericeum ,
subtiliter crebre punctulatum. Ore palpisque
testaceis.
Oculi sat magni, laterales, ovati, ob-
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scure brunnei. parum prominuli. Ocelli Ires in
vertice, nigri, diöiciiiu? discernendi. Antenns
mediae frooti inter oculos insertae, hasi distantes; scapus verticera ^equans. tenais , sub-linearis,
vel medio paruai incrassatus, testaceas ; tla^elliim
capite dimidio longius, apicem versus sensitn
perparum incrassatum , Digrum , parce pubesceas,
apice acuminalum. Prothorax latitudioe hrevior,
thorace an2"iistior et humilior, obscure n^brccupreus. albo-sericeus, Siibtiiiler crebre panctulatu5. Thorax brevis, convexus, utriuqae oblique canaliculatus , colore, punctura et indoojento prothoracis, lateribus pectoris cuprei?, nitidi?.
Scuteilum roagnum, sub-cordatDm , supra parum
convexam , obscure rubro-cupreum , siibtiliter crebre puDcLulatum. Metatborax brevis, decliWs,
rubro-cupreus, nitides, vix punctuktus, Abdomen oratum , compressuro , subtus cariDatum,
cupreum, nitidissimum. Oviductus corpore di*
midio iongiare, retiexus, tenuis, teres, niger,
pubescens. Pedes longiusculi, validi, toti lestacei; coxis posticis basi rubro-cupreis; Ursis omnibus palllde testaceis. Alte byalinae, immacalala?, nervö marjinali stismateqae fa sc^- testaceis.
16. Tor v mus bedeguaris: viridi-sericeus, nitidus, capite tboraceque confertim strigosis,
profuude recDole punctatis, vertice cupreo,
fronle carinata, ore obscure testaceo; abdomine viridi-aeneo, nitidissimo ; oviductu loogitudine fere corporis; pedibus testaceis,
coxis intermediis et posticis viridi-aeneis. cf, 9Ichnenmon bede^uaris: Faih. Ent. Syst. IL
p.
— p.
Lims.
63. iSi,
Faun.3 1 5.
Svec.
\o^.Syst.
1634.>"at. II. ppS,
Diplolepis bedeguarfs: Fabr. Syst, Piei. i So, 6.

E, lar vis Cynipedis Rosas copiose exchisus.
T. armato longior et gracilior, sed variat
etiam dimidio minor. Caput sat magnum, subrotundatum, antice visum parum convexum, viridi-sericeum , saepe cupreo-micans , nitidum,
profunde minus crebre punctatum, superficie interjacente subtilissirae coriacea; vertice rubrocupreo; fronte inter et infra antennas longitudiualiter carinata. Ore palpisque testaceis. Oculi
sat magni, ovati, glauci vel brunnei, modice
prominuli. Ocelli tres in vertice, nigri. Antennarum scapus verticem non superans, tenuis,
medio non nihil incrassatus, testaceus, apice saepe infuscatus; pedicellus obconicus, interdum fusco-testaceus; flagellum scapo duplo longius, extrorsum sensim perparum incrassatum, articulis
contiguis, apicali acuminato. Prothorax latitudine vix brevior, thorace non nihil angustior et
humilior, supra convexus, viridi-sericeus, nitidus, profunde minus crebre punctatus, superficie reliqua subtilissime strigosa. Thorax brevis,
convexus; utrinque oblique canaliculatus, colore
et punctura prothoracis. Scutellum magnum,
sub-cordatum , supra parum convexum, apice
marginatura, viridi-sericeum , profunde remote
punctatum, undique subtilissirae strigosum. Metathorax brevis, declivis, viridi-coerulescens, nitidus, subtiliter punctatus. Abdomen ovatum,
compressum, subtus carinatum, viridi-asneum ,
nitidissimum, supra cupreo-cyaneo micante. Oviductus longitudine fere corporis, tenuis, teres,
niger, pubescens. Pedes longiusculi, validi, testacei; coxis intermediis et posticis corpori concoloribus, Alas hyalinae, anticas medio longitudinaliter obsolete infuscatae.
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Mas: noii nihii minor, gracilior, anlenna*
rurn scapo obscuro vei interdum basi lanLum testaceo, abdomine pai vo, modice compresso, cupreo-micaiite.
IT. Torymus elegans: viridi-sericeus, nitidus,
capite thornceque confertim sat profunde
punclatis; fronte carinala; ore testaceo; thorace convexiore, lateribus cupreo; abdomine
cupreo-aeneo, nitidissimo; oviductu longitudine corporis; pedibus saturate testaceis,
coxis om ni bus viridi-cjaneis. ?.
Habitat in Smolandia rarius.
Magnitudo prascedentis, ab illo capile thoraceque confertim sat profunde puiictulatis , thorace crassiori, convexiori, coxis omnibus viridicupreis, oviductu nonnihil longiore, distinctus.
Caput sat magnum, sub-rotundatum , antice visum parum convexum, viridi-sericeum , nitidum,
inter et infra oculos longitudinaliter carinatum.
Ore palpisque testaceis. Oculi sat magni, laterales, ovati, parum prominuli, nigri. Antennnrum scapus verticem non supcrans, gracilis, sublinearis vel medio parum incrassatus, subtus testaceus; flagellum capite diiuidio longius, teres,
extrorsum sensim perparum iiicrMS^alum , apice
acuminatum. Prolhora\ anlice c^ipiie nniiiteste
angustior , latitudine non nihil bievior, supra
convexus, viridi-sericeus, ad cupreuni vergens,
nitidus, confertim sat profuiude punctulatus, tenuissime albido-pubescens. Tborax crassus, convexus, prolhoraci concolor, lateribus cupreis,
nitidis. ScuteUum magnum, sub-cordatum , supra parum convexum, viridi-sericeum, nitidum,
pube brevissima albida adspersum. Metatborax
hrevis, declivis, viridi-seneus, nitidus, subtilissinie
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me punctulatus. Abdomea ovalum, compressum,
subtus carinatuQi, cupreo-^neum, nitidissimum,
iinpLiiiclatLun. Ovidiictus longitadine corporis,
tennis, teres, reflexus, niger, pubescens. Pedes
satarate testacei; coxae omnes corporl concolores;
tarsis albidis, unguiis nigris. Alae byalinae, immaculatcG, nervö rnarginali stigmateque fuscis.
Mas: uninor, gracilior, abdomine parvo, cupreo, feinoribus posticis extus viridi-aeneis.
18. Torynius purpurascens: viridi-sericeus,
nitidus, capite thoraceque sat profunde minns crebre punctulatis; fronte carinata; ore
testaceo; metathorace viridi-cupreo ; abdomine parpnrascente , nitidissimo, segraento
> primo aeneo; oviductu longitudine abdomi»
pis, pedibus saturaEe testaceis, coxis aeneis. q^, g
Iclineumon purpur ascens. Fabr. Ent. Sys t.
Snppl. 23 1, 220.
Diplolepis purpurascens, Fabr. Syst. Piez.
i5i, i5.
Habitat in Smolandia et Norvegia frequens;
in Scania ad Esperöd. Dom Zetterstedt.
Medius, magnitud ine tamen varians. Gaput
sat magnum, thorace latius, sub-rotundatum, supra modice convexum, viridi-sericeum, interdum
viridi-cupreum , nitidum, sat profunde minus
crebre punctulalum ; fronte inträ et infra oculos
carinata. Ore palpisque testaceis. Oculi sat
magni; iaterales, ovali, obscure brunnei, modice
prominuli. Ocelli tres in vertice distincti, testacei. Antennarum scapus verticem oequans, tenuis, medio perparuoi incrassatus, testaceus; flagellum scapo duplo longius, basi tenue, extrorsum
sensini perparum incrassatum, apice acuminatum, nigrum, pubescens.
Prothorax latitudine
K, v. Ä, HandL 9833.

parum brevior, ihorace angustior et hurniiiur,
convexiis, minus crebre sat profunde punctulatiis, vii idi-sericeas, iiilidus, iDlerdum ad cnpre11 Dl vergens. Thorax brevis, convexus, utrinque
oblique caiialicuiatus, colore punctura et indumento prothoracis, lateribus cupreis, nitidis.
Scutellum niagnuru, sub-cordatum, supra parum
convexum, viridi-sericeum , punctis majasculis,
reraotis, impiessuni, superficie reliqua subtilissime coriacea. Metatborax brevis, declivis, viridicupreus, nitidus, subtiliter strigosus. Abdoraen
ovatum, compressum, subtus carinalum, cvaneocupreum, nitidissimura , segmento primo a?neo.
Oviductus longitudine abdominis, reflexus, tenuis, teres, niger, pubescens. Pedes longiusculi,
yalidi, saturate testacei; coxje omnes corpori
concolores; tarsis paUide testaceis, ungulis nigris.
Wse byalincE, immaculat£e, nervö marginali, stigmateque fuscis.
Mas: minor, gracilior, scapo obscure nigro;
abdomine parvo, apice subtruncato, mutico; femoribus posticis interdum in medio viridi-eeneis.
19. Torymus brachyurus; puciHus, viiidisericeus, nitidus, capite tboraceque subtiHter confertira punctulatis; fronte carinata;
ore testaceo; abdomine minus compresso,
purpurascente , nitidissimo, segmento primo
«neo; oviductu brevi, vix iongiludine dimidii abdominis; pedibus saturate testaceis,
coxis femoribusque posticis, viridi-^neis. f.
J^ar.: ;3 femoribus omnibus medio infuscatis. ?.
Hab. in Vestroi:otbia ct Smolandia rarius. Var.
/3. in Scania Dom. Zetterstedt.
Inter minimos bujus generis; oviductu brevi, vix longiluduie dimidii abdominis, a conge-
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ueribus facile distinctus. Capul sal laagnum, antice
visum paium convexum, viridi-sericeuai , subtiliter coQfertitn punctulatum; fronte inter et infra oculos longitudinaliter carinata. Ore palpisque testaceis, Oculi sat magni, laterales, ovati,
brunnei, modice prominuli. Ocelli tres in vertice, distincti, testacei. Antenns insertae medias
fronti inter oculos, basi distantes; scapus vertice humilior, tenuis, sub-linearis , vel raedio parum incrassatus, testaceus; flagellum scapo duplo longius, sensim sed perparum incrassatum,
apice acuminatum, nigrum, pnbescens. Thorax
antice capite manifeste angustior, posticum versus, sensim ampliatus, supra convexus, viridisericeus, nitidus, subtiiiter crebre punctulatus;
coUari brevi, concolore. Lateribus thoracis viridigeneis, nitidis. Scutellum magnum, sub-corda-^
tum, supra parum convexum, yiridi-sericeum ,
interdum cupreo-micans, undique subtiiiter crebre punctulatum. Metathorax brevis, declivis,
viridis, nitidissimus. Abdoraen thorace brevius,
ovatum, modice compressum, subtus carinatum,
cupreo-cyaneum, basi viridi-nitidissimum. Oviductus ex apice superiore prominens, vix longitudine dimidii abdominis, validus,- rectus, niger, pubescens. Pedes forma hujus generi vulgari, saturate testacei; coxae omnes aeneae, anticae apice testaceag; femora postica viridia, apice
pallida; tarsi pallide flavescentes, ungulis fuscis.
Alae hyalinae, immaculatae, nervö marginali stigmateque fuscis.
20. Torymus^ nigricornis: läste viridi- nitidus, sericeus, capite thoraceque confertim
punctulalis; ore palpisque testaceis; abdomine tlioraci concolore, nitidissimo; ovidu-
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ctu corpore longiore ; pedibus pallide lestaceis, coxis femoribusque posticis medio l^ie
viridi-geneis. ?.
Ichneiimon nigricornis. Fabr. En t. Syst. IL
1 85, 216.
Diplolepis Jiigricornis, Fabr. Syst. Piez. p.
i5o, 7.
Habitat iii raonte KinoekuUe et in Smolandia
passim. E gallis globosis, rubicundis, glaLris, paginae iufeiioiis foliorum Querc. Pioboris exclusLis.
T. arniato magnitudine
ceqiialis, nonnibil
tameii
gracilior;
variat etiam dimidio minor.
Caput sat magnum,
tborace latins, IreLe viridisericeum, nitidum, subtiliter coufertim punctulatum.
Ore palpisque testaceis.
Oculi sat magni, laterales, ovati, obscure brunnei , modice prominuli.
Ocelli tres in vertice, distincti, testacei.
Antennaruni scapus, tennis, medio parum incrassatus, subtiis pallide testaceus,
verticem baud
superans; flagellum scapo duplo longius, extrorsum sensim perparum incrassatum,
totuni nigrum, pubescens. Protborax latitudine brevior,
tborace nonnibil angustior et bumilior, Ia?te viridi-sericeus, confertim punctulatus.
Tborax brevis, supra modice convexus,
utrinque oblique
canaliculatus , colore et punctura protboracis, lateribus viridi-nitidis.
Scutellum
magnum; subcordatum, supra parum convexum, Itete viridisericeum, sat profunde crebre punctulatum. Metatborax brevis, declivis, laete viridi-auratus, obsoletissime strigosus.
Abdomen
ovatum, compressum,
subtus carinatum, Iste viridis, pube
depressa albida parce adspersum.
Oviductus corpore non nibil longior, retlexus,
tenuis, teres,
niger, pubescens.
Pedes longiusculi, validi, di-

lute testacei; coxae omnes corpori concolores; femoribus posticis medio viridibus; tarsis pallide
testaceis, ungulis nigris. Alas byaliiias, immaculatoe, nervö marginali stigmateque testaceo-fuscis.
Variat interdum femoribus posticis saturate testaceis, immacidatis.
21. Torymus abbreviatus: loete viridi-nitidus, sericeus, capite iboraceque siibtiliter
crebre punctulatis; ore testaceo thorace crasso, convexo; abdomine thorace concolore,
nitidissimo; oviductu abdomine nonniiiil longiore; pedibus testaceis, coxis aeneis, femoribus anticis basi, intermediis subtus, posticis
medio viridibus, tibiis posticis fusco-annulatis. 9.
Var. /3. pedibus testaceis, femoribus posticis medio viridibus.
Var. Y. pedibus saturate testaceis, immaculatis.
Habitat in Smolandia et Norvegia rarius.
Colore praecedentis, sed brevior et crassior,
oviductu abdomine parum longiore, ab illo mox
distinctus. Capufc sat magnum , thorace vix latins, antice visum modice convexum, viridi-sericeum, nitidum, subtiliter crebre punctulatum;
fronte infra oculos carinata. Ore palpisque testaceis. Oculi sat magni, laterales, ovati, obscure brunnei, modice prominuli. Antennarum
scapus verticem vix aequans, tennis, medio parum incrassatus, subtus testaceus; fiagellum scapo duplo longius, basi tenue, extrosum sensim
perparum incrassatum, teres, apice acuminatum,
nigrum, pubescens. Prothorax latitudine brevior, antice capite manifeste angustior, convexus,
viridi-sericeus, nitidus, subtiliter confertim pun-
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ciulatus. Thorax brevis, crassus, convexiis, colore et punccura prothoracis, laleribus viridicupreis, nitidis. Scutelluni, maofnum, sub-cordatum, viridi-cerulescens confertiai puuctulatum,
subtilissime pallide-pubescens. Metathorax brevis, declivis, viridi-sericeus , nilidus, obsolete
punctulatiis. AbJomen ovatum, compressurn ,
subtus cariiiatum, idete viridis , nitidissimiim ,
pabe depressa, albida, parce adspersum. Oviductus abdoraine non nibii iongior , reflexus,
tenuis, teres, niger, pubescens. Pedes lougiusculi, walidi, saturate testacei, coxae oranes corpori concolores ; femoribus anticis a basi ad mediuDi, intermediis subtus, poslicis medio viridibus; tibi^e posticae nigro-fuscce, basi apiceque testaceas; tarsi omnes albidi, apice fusci. Alas hyalins, imoiaculatce , ners'o raarginali stigraateque
fusco-testaceis.
22. Torvmus viridis simus : Idete viridi-nilidus, sericeus, capite iboraceque confertiru
puiictulalis; ore testaceo; abdomine thoraci
concolore, niLidissimo: oviductu abdcmine
non nibil longiore; pedibus testaceis, coxis
aeneis.
yar.
viridi-sericeus, pedibus testaceis,
femoribus tibiisque posticis medio viridibns. cf, $.
f^ar. y. vii idi-auratus , pedibus teslaceis. 5.
y^r. ^. viridi-cupreus, femoribus posticis
vel flavis vel inedio obsolete viridi-aeneis. 9.
Habitat in Smolandia et Xorvegia frequens;
in Scania Dom. Zetterstfdt.
Praecedenli dimidio minor et ultra, gracllior. Caput sat magnum, sub lotundatum, antice modice convcxum,
viridi-nitidum , albo-se-

riceulii, crebre subtiliter puncLulatum. Ore palpisque testaceis. Oculi sat magni, laterales,
ovati, obscare bruniiei. Ocelii tres in vertice,
clistincti, nigii, interdum testacei, Antennae medias fronli inserta^, basi non approximatae; scapus verticem aequans, tenuis, medio parum incrassatus, sublus tcsLaceus, apice saepe infuscatus; flagelluni scapo duplo longius, basi tenue, extrorsum
sensim modice incrassatum, nigram, apice acuminatum. Thorax brevis, antice capite manifeste angustior, posticum versus amplialus, supra modice convexus, viridi-nitidus, crebre punctulatus, sublilissime albido-pubescens, collare conculore, lateribus viridi-nitidis. Sculelium magnum, sub-cordatum, modice convexum, viridi-sericeum , subtiliter confertim punctulatum. Metathorax brevis, declivis, colore thoracis, nitidus,
obsolete punctulatus. Abdomen ovatum, compressum, viridi-cupreum , nitidissimum , pube
brevissima^ depressa, albida adspersum. Oviductus abdomine non nihil longior, niger pubescens. Pedes saturale testacei; coxae omnes
corpori coucolores; tarsis albidis, apice fuscis.
Alas hyalinae, immaculalas, nervö marginali stigmateque obscure testaceis.
Mas. minor, gracilior, antennarum scapo basi teslaceo, femoribus tibiisque posticis medio
viridibus, abdomine parvo, apice sub-truncato,
mutico.
23. Torymus euchlorus: viridi-nilidns, sericeus, capite thoraceque subtiliter confertim
punctulatis; ore lestaceo; abdomine ihoraci
concolore, nitidissimo; oviductu abdomine
longiore; pedibus testaceis, coxis totis, femoribusque omnibus viridi-annulatis, tibiis
posticis medio fuscis. 5.
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Habital in Siiiolaudia,
vegia passiai.

Weslrogolhia

el >'oi-

]\Iagnitiido
tlatura el samma sirailitudo
T, viridissimij colore pedum ab illo feie unice
distinccus. Caput sat magnum. sub-rotundaluiii,
anlice modice convexum, viridi-sericeum , nitidiira, subtiiiler crebre piuictulatum. Oie palpi?que teslacei?. Oculi ovati, rjodice prominuii,
ubscure brunnei. Ocejii tres iu vertice, distincti. ni^iri. Antennarura scapus verlice vix bumilior, TDcdiö non nibil incrassatus, testaceu.-; tlagellum 5cano duplo longior, basi tenue, extrorSLim seosini peiparura incrassatum . apice acuminatiim, totuni nigrum, pubescens. Tborax anlice capile maniieste angustior, supra modice
convexus, viridi-sericeus , nitidus, laleribus viridi-sneis, sublililer crebre punctulatus, collari
brevi, concolore. Scutellum magnum, sub-cordatum, supra paruni convexum, viridi-sericeum,
sublililer crebre punctulatura. Melbalborax breTis, viridis, nilidissimns, obsolete punctulatus.
Abdomen ovatum, ccmpressum, sublus carinatum, viride, nilidissiraum. Oviductus ex apice
superiore prominens. abdomine non nibil longior, niger, pubescens. Pedes testacei; coxce omnes corpori conccdores; femoribus anlicis a basi
ultra medium, intermediis supra, posticis apice
excepto, viridibus; tibiis lestaceis, posticis medio
fusco-annulatis; tarsis albidis, ungulis fuscis.
Aite byalincc, nervö marginal! stigmateque lestaceis.
Mas. minor, angustior; antennarura scapo
basi tanlum leslaceo: tibiis intermediis etiam sa?pe fusco-annulatis: abdomine parvo, obscure aeneo,
apice sub-truncalo. rautico.
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24. Tory mus druparum : viridi-auieus, nilidus, albo-sericeus, capite ihoraceque confertim punctulatis; ore testaceo; scutelio apice
impuncLato; meLathorace cupreo; abdomine
viridi-aureo, nitidissimo ; oviducta corpore
iionnihil longiore; pedibas testaceis, coxis
basi viridi-aureis; femoribus posticis medio
viridibus. ?.
Habitat iii Smolandia passim. E seminibiis baccae Sorbi scaiidicce eliam exclusus.
Medins, magnitudine tanien varians. Caput
magnum, sub-rotundatum , antice visum modice
convexum, viridi-aureum , nitidum, subtiliter crebre punctulatum, albo-sericeum ; fronte infra antennas obsolete carinata. Ore palpisque testaceis. Oculi sat magni, laterales, ovati, obscure
brunnei, modice prorainuli. Ocelii distincti, testacei. Antenns in medio frontis sitae, basi non
approximatee; scapus verticem aequans, tennis,
medio parum incrassatus, testaceus; flageliura
scapo duplo longius, basi tenue, extrorsum sensim perparum incrassatum, apice acuminatum,
totum nigrum, pubescens. Prothorax antice capite manifeste angustior, latitudine brevior, convexus, viridi-aureus, nitidus, albo-sericeus, crebre punctulatus. Tborax brevis, modice convexus, utrinque oblique canaliculatus, colore et
punctura prothoracis, lateribus cupreis, nitidis.
Scutellum magnum, sub-cordatum , supra parum
convexum, viridi-aureum, nitidum, subtiliter crebre punctulatum, apice laeve, impunctatum. Metathorax brevis declivis, cupreus, nitidissimus,
obsolete punctulatus. Abdomen ovatum, compressum, subtus carinatum, viridi-aureum, nitidissimum.
Oviductus corpore nou nihil longior.
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niger, pubescens. Pedes leslacei; coxae omnes viridi-aureae, apice testaceae; femora postica
rnedio viridia; tarsis albidis, ungulis f-ascis. Alas
hyalinse, immaculaLs, nervö marginal! stigmataque fusco-testaceis.
25. Torymus co ntubern alis: pusillus, viridicoerulescens, nitidus, capite thoraceque subtiliter crebre punctulatis; ore testaceo; abdomine cjaneo, nitidissimo; oviductu longitudine corporis; pedibus testaceis; femoribus anticis basi, posterioribus medio viridicoeruleis, tibiis posticis infuscatis. 5.
Habitat in Smolandia et Norvegia rarius.
T, euchloro affinis, sed dnplo minor; ab
illo oviductu longiore mox distinctus. Capnt
magnum, tborace latius, sub-rptundatum , antice
modice convexum , subtiliter crebre punctulatum,
viridi-coerulescens, nitidum. Ore palpisque testaceis. Oculi sat magni, iaterales, ovati, modice
prominuli, obscure brunnei. Ocelli tres in vertice, nigri. Antennarum scapus verticem non
aequans, tenuis, medio paium incrassatus, obscure testaceus, apice infuscatus; (lagellum capite dimidio longius, basi tenue, extrorsum sensim perparnm incrassatum, teres, apice acuminatum, nigrum, pubescens. Thorax antice capite manifeste angustior, posticum versus sensim ampliatus, supra modice convcxus, utrinque obdiquc canaliculatus , viridi-coerulescens,
confertim punctulatus, sublibssime albido-pubescens; collari brevi, concolore. Scutellum magnum, sub-cordatum , supra pai um convexum, viridi cneruleum, nitidum, crebre sublilitei- punctulatum. Mctalhorax brevis, declivis, viiidi-ca^iulcsccns, nitidissiaius, sub-kcvis.
Abdomen ova-
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tum, compressLim, cyaneum, nitidissiinum. Oviductus longitudine corporis, niger, pubescens.
Pedes longiusculi, validi, testacei; coxae omnes
corpoii concolores; femora antica a basi ultra medium, posteriora medio, viridi-coerulescentia; tiBile posticce medio infuscatas; tarsi albidi, apice
fusci. Alas hyalinae, immaculatae, nervö maiginali stigmateque pallide testaceis.
26. Torymus pallidicornis: pusillus, viridinitidus, sericeus; capite thoraceque subtiliter crebre punctulatis; ore antennisque testaceis; abdomine viridi-coerulescente , nitidissimo; oviductu longitudine corporis; pedibus pallide testaceis, feraoribus medio
obsolete viridi-annulatis. $.
Habit, in Smolandia rarius.
Pusillus. T, coiitube malls nonnihil minor,
antennis testaceis, tibiis posticis non infuscatis,
ab illo distinctus videtur. Gaput sat magnum,
rotundatum, antice modice convexum, viridi-sericeum, nitidum, subtiliter crebre punctulatum;
fronte infra antennas carinata. Ore palpisque testaceis. Oculi sat magni, laterales, ovati, brunilei, modice prominuli. Ocelli, tres in vertice,
distincti, nigri 1. testacei. Antenns media? fronti inter oculos insertae; scapus verticem vix
sequans, tennis, medio parum incrassatus, pallide
testaceus; flagellum scapo duplo longius, basi
tenue , extrorsum sensim perparnm incrassatum,
testaceum, pubescens, apice acuminatum. Thorax antice capite manifeste angustior, posterius
sensim dilatatus, supra modice convexus, utrinque oblique canalicnlatus, viridi-sericeus, nitidus,
subtilissime crebre punctulatus, collari brevi , concolore.
Scutellum magnum, sub-cordatum, supra
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parum convexurn, viridi-sericeum, nitiJum , subtiliter confertim puiictulaturn. Metathorax brevis, (ieclivis, viridis, nitidus, obsolele punctulatus. Abdomen ovatum, compressum , subtus
carinatum, cyaneo-virescens, nitidissimus. Oviduclus longitudiiie corporis, tenuis, teres, niger,
pubescens. Pedes longiusculi, validi, pallide testacei; coxae om nes corpori concolores; femora
omnia medio obsolete viridi-annulata ; tibias immaculatae; tarsi albidi, unguiis fuscis. Alae byalinas, immaculatas, nervö marginali stigmateque
pallide testaceis.
27. Torymiis spilopterus: viridi-sericeus,
nitidus, capite cyaneo cum tborace subtiliter
crebre punctulatis; ore testaceo; abdomine
obscure cupreo, nitidissimo; oviductu longitudine abdominis; pedibus fusco-testaceis ,
femoribus medio viridibus; alis medio infuscatis. $.
Habitat in Vestrogotbia rarius.

Species optime distincta ; magnitudine J'. ojzridissimL Caput sat magnum, latitudine tboracis, sub-rolundatum , antice visum modice
convexurn, viridi-coerulescens, nitidum, albo-sericeum, subtiliter crebre punctulatum. Ore palpisque testaceis. Oculi sat magni, capitis latera
superiora fere eflicientes, brunnei, modice prominuli. Ocelli tres in vertice, distincti, nigri.
Antennas mediic fronti inter oculos inserttE, basi
distantes; scapus testaceus, vertice bumilior, medio parura incrassatus; flagellum scapo duplo
longius, basi tenue, extrorsum sensim perparurn
incrassatum, apice acuminatum, totum nigro-fuscum, subtilissime pubescens. Tborax antice capite manifeste angustior, siipra modice convexus.
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ntrinque oblique canaliculatus, viridi-seiieeus,
nitidus, subtiliter confertim punctulatus, collari
brevi, concolore. Scutellum magnum, cordatuni,
supra parum coiivexum, viridi-sei iceum, confertim punctulatum. Melathorax brevis, declivis,
viridis, nitidus, obsolete punctulatus. Abdomea
ovatum, compressuna, subtus carinatum, obscure
cupreum, nitidissimum. Oviductus longitudine
abdominis, tenuis, teres, reflexus, niger, pubescens. Pedes longiusculi, validi, fusco-testacei;
coxae onines viridi-cyaneae; femora medio viridia; tarsi omnes pallide testacei, apice obscuri. Alae quidem hyalinae, in medio umbra sat
magna, fusca, transversim locata, notatae, quae
costam non marginem attingit; nervö marginal!
stigmateque fuscis.
28. Torymus caudatus: obscure viridi-aeneus,
capite tboraceque subtiliter crebre punctulatis; 01 e testaceo; abdomine aeneo, nitidis^
simo; oviductu corpore duplo longiore; pedibus obscure testaceis, femoribus viridiannulatis.
Specimen unicum
lectum.

in Smolandia ad Anneberg

Species certe distincta, magnitudo T, viridissimi; oviductu corpore duplo longiore, a congeneribus bene distinctus. Gaput sat magnum,
sub-rotundatum, antice modice convexum , obscure viridi-sericeum, confertim subtiliter punctulatum. Ore palpisque testaceis. Oculi sat magni, laterales, ovati, dilute brunnei, modice prominuli. Ocelli distincti, nigri. Antennas mediae
fronti inter oculos insertae; scapus verticem non
superans, tenuis, medio non nihil incrassatus, subtUs obscure testaceus; flagellum scapo duplo lon-
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gius, basi tenue, esctrorsum sens:: ~
iQcrassatum , apice ^cnmioa tam , c : ^ _ :r. . - i . : lissime pabesceiis. Prothorax antlce an^astior,
brevis, couvesus, riridi-te .eus . sub-ni:ii.:s, sabtiii5?:n:f crebre punctulatus. Tcir^iX breT:?, sapra
::l.cxus, utrinq::c ob.iqae canaxiculatos, colcre e: punctura pröth:: kcIs . Idteribas
viridi-nitidis. Scuteilum ma^niinj, 5-.:b-cjrdaium, supra parum convexum, obscure vinii-sericeam, conferdm punctulatum. Metatborax brevis, declivis, obscure viridis, obsolele punctuiatus. Abdomen uvatum, ccmpressuni, subtas cai:z
Prneurri, uitidissimam. Ovidactus cor: :r
dupl:» Ijriiijr. paruai retlexu?, ni^er,
]:.:e5:fi-^. Pedes longiusculi, vaddi, obscare
te
- : ; X s cm ues corpori concolc res ; femora
meaio vii: : ::rsis palHde testaceis. apice obsolele iD^us--.:^. A:ar hvalinge, imraaculal^, oervj niarginali
^ uscis,
29. Torymiis cvaneus: viridi-coerulescens, nitiJjs. albo-sericeus, capite tboraceqoe sat
r :: nde crebre punctulatis; ore testaceo;
.L. miae cyaoeo, oitidissimo; oviductu abdomine dimidio lougiore; pedibus viridicyaneis, seRicuUs tibiis anterioribus tarsisque albidis. c.
Ichneumon craneus : Fabe. Ert. Svst. Suppl.
23r, 3i8.'
Diplolepiy
cranea: Fäbr. Syst, Piez- i 5 i , i 3.
Habitat in Vestrogothia rarias.
Longitudö T. abbreviati sed crassior. Caput majnum, latiludine tboracis, sub-rotundatum, antice visarn modice cooveium, viridi-coerulesceus, nitidum, sat profuode crebre puQCtulaUim, pube tenui, brevissima, albida, adsper-

sum. Ore palpisque lestaceis. Oculi sat magni, laterales, ovati, brunnei, modice prominuli.
Ocelii tres in vertice, distincti, testacei. Anlennarum scapus verLicem non superaiis, giacilis,
sub-liiieaiis vel medio paruni incrassatus, testaceus, apice viridi-aeneus; flagelium scapo duplo
loiigius, basi tenue, extroisum sensini perparum
incrassatum , apice acuminatum , nigrurn, subtilissime pubescens. Thorax antice capite manifeste angustior, posticum versus sensini ampliatus, crassus , supra convexus, utrinque oblique
canaliculatus, viridi-coerulescens, nitidus, crebre
sat profunde punclulatus, subtilissime albido,
pubescens, collari concolore. Scutelluni magnum, sub-cordatum , supra modice convexum,
viridi-coerulescens, nitidum, crebre sat profunde punctulatum, albo-sericeum. Metathorax brevis, declivis, viridi-coerulescens, nitidus, obsolete punctulatus. Abdomen ovatum, corapressum,
subtus carinatum, cyaneum, nitidissimum. Oviductus abdomine dimidio longior, tenuis, teres,
reflexus, niger, pubescens. Pedes longiusculi,
validi, viridi-cyanei ; trochanteribus femoribusque
apice pallide testaceis; tibiis anterioribus albidis,
posticis fuscis, basi apiceque pallidis; tarsis omnibus albidis, apice fuscis. Alae hyalinae, immaculatas, nervö maginali stigmateque fusco-testaceis.
30* Torymns cyanimus: viridi-coerulescens,
nitidus, albo-sericeus, capite thoraceque subtiliter confertim punctulatis, ore testaceo;
abdomine Ifete cyaneo, nitidissimo; oviductu longitudine fere corporis; pedibus testaceis, femoribus anterioribus a basi ultra medium, posticis apice excepto viridibus, tibiis
posticis fusco-annulatis. cr^, 9.
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Var. p. femoribus posLicis tantum obsolele
viridi-annulatis, tibiis imnaacQlatis.
Var, y duplo minor et ultra.
Habitat in Vestrogothia et Smolandia passim.
Aftinis certe T. craneij sed dimidio minor,
gracilior, oviductu longiore et colore pedum ab
ilio distinc-tus videtar. Caput sat magnum, subrotuadatum, anlice visum modice convexum,viridi-coerulescens , subtiliter crebre punctulatum,
albo-sericeum. Ore palpisque piceis. Ocidi sat
tDagni, ovati, obscure brunnei, modice prominuli. Ocelli tres in vertice, nigri. Antennae mediae fronti inter oculos insertse, basi distantes;
scapus altitudine verticis, tenuis, raedio parum
incrassatus, subtus testaceus; flagellum scapo duplo longius, basi tenue, extrorsura sensim perparum incrassatum, apice acuminatum, nigrum,
pubescens. Prothorax capite manifeste angustior, latitudine brevior, thorace angustior et bumilior, viridi-coerulescens , nitidus, subtilissinie
aibido-pubescens , crebre punctulatus. Tborax
brevis, convexus, utrinque oblique canaliculatus ,
colore et punctura protboracis. Scutellum magnum , sub-cordatum, supra modice convexuoi,
viridi-coerulescens, subtiliter crebre punctulatum.
Metatborax brevis, deciivis, viridis, nitidus, obsolete punctulatus. Abdomen ovatum, compressum, subtus carinatum, la^te cyaneum, nitidissimum. Ovidijctus longitudine fere corporis, reflexus, tenuis, teres, niger, pubescens. Pedes
longiusculi, validi , testacei ; coxce omnes corpori
concolores; femora antica a basi ultra medium,
intermedia medio, postica, trocbanteribus apiceque exceptis, viridia; tibi^e postica? fusc^e, basi
apiceque testaceae; tarsi omnes pallide testacei,

apice fusci. Ä.la3 hyaliiiEe, nervö marginali stigmateque testaceis.
Mas, »öinor, gracilior, antennarum scapo
basi tantum testaceo, abdomine parvo, coeruleovirescente.
31. Torymus azureus: cyaneo-violaceus , nitidus, capite thoracecpe subtiliter punctnlatis, ore obscure testaceo; abdomine tboraci coucolore, nitidissimo; oviductu corpore
dimidio longiore; pedibus obscure testaceis,
femoribus cyaneis. ^.
Specimen unicum in Vestrogotbia lectum. Dom.
Dalman. Mus. Reg. Acad. Scient. Holm.
Species parva. T, viridissimo magnitudine
sequalis ; colore, oviductu longiore ab i!lo mox
distinctus. Caput sat magnum, sub-rotundatuni
parum convexum, coeruleo-violaceum , nitidum,
subtiliter crebre punctulatum, aibo-sericeum. Ore
palpisque obscure testaceis. Oculi laterales, sat
magni, ovati, obscure brunnei , modice prominuli. Ocelii tres in vertice, nigri. Antennarum
scapus verticem asquans, tennis, medio nonnibil
incrassatus, pallide testaceus; flagelium scapo duplo longius, basi tenue, extrorsum sensim perparum incrassatum, apice acuminatum, nigrum,
tenuissime pubescens. Tborax antice capite manifeste angustior, posticum versus sensim amplifitus, supra modice convexus, utrinque oblique
canaliculatus, cyaneo-violaceus, nitidus, obsolete
crebre punctulatus, subtilissime albo-pubescens,
collari brevi, concolore. Scutellum magnum , subcordatum, supra parum convexum, cyaneum,
nitidum, obsolete punctulatum. Metatborax brevis, declivis, cyaneus, nitidus.
Abdomen ovaK. V. A. Handl. i833.
24
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tum, compressum, subtus cai inatum , cyaneum,
nitidissirnum. Oviductus corpore dimidio longior, reflexus, tenuis, teres, niger, pubescens.
Pedes longiusculi, validi, fusco-testacei ; coxis
femoribusque cyaneis, apice pallidis; tarsis albidis, ungulis fuscis. Alee hyalinse, nervö marginali stigmateque testaceis.
32. Torymus amethystinus: coeruleus, nitidus, sericeus, capite thoraceque subtiliter
crebre punctulatis, ore teslaceo; abdomine
thoraci concolcre, nitidissinjo ; oviductu abdomine paruni longiore; pedibns testaceis,
coxis femoribusque medio coerideis, tibiis
posticis fusco-annulatis. $.
Habitat iu Vestrogotbia rarissime, Dom. Dalman. Mus. Reg. Acad. Scient. Holm.
T, cyanimo afiinis, sed graciUor; oviductu
breviore, colore magis coeruleo ab illo distinctus videtur. Caput sat raagnum, rolundatum,
antice visum parum convexum, coeruleum, nitidum, albo-sericeum , subtihter crebre punctulatum. Ore palpisque testaceis. Oculi sat magni,
laterales, ovati, brunnei, modice prominuli. Ocelii tres in vertice , distincti, nigri. Antenna? medias fronti inter oculos insertce, basi distantes;
scapus verticem aequans, tenuis, medio parum
incrassatus, subtus testaceus, apice coeruleus; flageilum scapo duplo longius, basi tenue, extorsum
sensim perparum incrassatum, apice acuminatum, nigrura, subtilissime pubescens. Tborax
antice capite maniteste angustior, posticum versus sensim ampliatus, supra modice convexus,
coeruleus, nitidus, siibliliter crebre punctulatus,
tenuissime albido-pubescens, collari brevi, concolore.
Scutellum magnum,
sub-cordatura , su-
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pra parum convexum, coeruleum, nitidum, subtililer crebre punctulatum. Meta thorax brevis,
declivis, coeruleus, iiilidus, obsoletissime puiictuiatus. Abdomen ovatum, compressum, subtus
carinatum, coeruleum, nitidissimum. Oviductus
abdomine noii nibil loiigior , paruin reflexus,
tenuis, teres, niger, pubescens. Pedes longiusculi, validi, testacei; cox^e omnes corpori concolores; femoribus anterioiibus medio obsolete
infuscatis, poslicis coeruleis, basi apiceque pailidis; tibiis posticis niedio fusco-annulatis ; tarsis
omnibus laete flavis, apicc fuscis. Alae hyalinee,
nervö marginali stigniateqne testaceis.
2). Antennarum scapo in utroque sexa ohscuroj ceneoy viridi.
33. Torymus saphirinus: viridi-ccerulescens,
nitidus, albo-sericeus, capite tboraceque subtiliter crebre punctulatis, ore testaceo; abdomine cyaneo, nitidissimo: oviductu corpore dimidio longiore; pedibus viridi-cyaneis, geniculis tarsisque testaceis. ^.
Var, j3. viridi-sericeus, nitidus, abdomine
viridi-coerulescenle.
Habitat in Smolandia, Vestrogothia et Oelandia passim.
Magnitudo, statnra et summa similitudo T.
cjanei; scapo obscuro, colore pedum, oviductu
longissimo, ab illo mox distinctus. Caput sat
magnum, sub-rotundatum , antice modice convexum, viridi-coeruleum, subtiliter crebre punctulatum, pube brevissima, albida, adspersum. Ore
palpisque testaceis. Oculi sat magni, laterales,
ovati, brunnei, modice prominuli. Ocelli tres in
vertice, testacei. Antennas in medio frontis inter
oculos insertae, basi distantes; scapus tenuis, me-

dio paium incrassatus, viiidi-coeruteus, nitidiis,
in ipsa basi interdum testacens; flagellum scapo
duplo longius, basi tenue, extrorsum sensim noa
nihil incrassatimi, apice acuminatum, nigram,
teiiuissime pubesceiis. Thorax crassus, supra
convexus, utrinqae oblique canaliculatus, totus
Isete viridi-coeruleos, iiilidus, conferlim subtiliter
punctölatus, subLilissime albido-pubescens, coUari
brevi, concolore. Scutellum magniim, sub-ovatum, supra paruni convexum, viridi-cc^ruleum ,
nilidum, basi evideiiter, apice subtiliter punctulatum, ante apicem transversim obsolete canaiiculatum. Metatborax brevis, declivis, Tiridis,
nitidus, obsolete puncLulatus. Abdomen ovatum,
compressuin , subtus carinatum, la3te cyaneum,
nitidissinuim. Oviductus corpore dimidio longior, tennis, teres, reflexus, niger, pubescens.
Pedes longiusculi, validi, viridi-coerulei , geniculis pallide testaceis; tarsis albidis, apice fuscis.
Aiae byalinLx?, nervö marginali stigmateque fuscotestaceis.
Mas, minor, gracilior, coeruleus , abdomine
parvo, obscure asneo, basi cyaneo, geniculis tarsisque fuscis.
34. T or y mus parelliniis: la^te viridi-coerulescens, nitidus, aibo-sericeus , capite tboraceque crebre punctulatis; cre testaceo; abdomine läste c3'^aneo, nitidissimo; oviduclu vix
longitudine abdominis, pedibus viridi-coerulcis, geniculis tarsisque testaceis.
llabitat in Vestrogotbia et Norvcgia passim;
in Scania ad Esperöd, Dom. Zetterstedt.
Statura et similitudo T. saphirinij sed plus
duplo minor; oviductu breviore, vix longitudine
abdominis, ab illo mox distinctus.
Caput mag-
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uuiti, sub-rotundatum, aiilice moclice convexum,
viridi-coeriileum , subtiliter crebre piinctulatum ,
tenue albo-sericeum. Ore palpisque testaceis.
Ocuii safc magni, ovati, brunuei, modice promiiiuli. Ocelli tres in veitice, testacei, dislincti.
Anlennarum scapus veiticem vix superans, tennis, medio parum incrassatus, viridi-coeruleus ,
nitidus; flageiluin scapo duplo longius, teres,
basi tenue, apicem versus sensim perparum incrassatum, apice acuminatum, nigrura, subtilissime pubescens. Tborax antice capite manifeste anguslior, posticum versns sensim dilatatus,
supra convexus, utrinque subtib'ter canaliculatus, crebre punctulatus, subtiiissime albo-sericeus, totus viridi-coeruleus, nitidus, coliari brevi,
concolore. Scutellum magnum, sub-ovatum, supra parum convexum, viridi-sericeum , nitidum,
confertim punctulatum. Metatborax brevis, declivis, viridis, nitidus, obsolete punctulatus. Abdomen ovatum, compressum, subtus carinatum,
laete viridi-cyaneum, nitidissimura. Oviductus
abdomine non nibil brevior, tennis, teres, rectus, niger, pubescens. Pedes longiusculi, validi,
viridi-coerulei ; geniculis tarsisque pallide testaceis. Alse byaiinae, nervö marginali, stigmateque fuscis.
35. Torymus querciniis: viridi-coeruleus, nitidus, albo-sericeus, capite tboraceque subtiliter punctulatis, ore testaceo; abdomine
cyaneo, nitidissimo; oviductu longitudine
corporis; pedibus testaceis, fernoribus viridibus, tibiis anterioribus extus viridi-lineatis, posticis fuscis. $.
Habitat in Smolandia rarissime.
parellino magnitudine fere asqualis, non
nihil tamen gracilior, colore pedum, oviductu
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longiore, ab illo distinctus videtur. Caput magnura , sub-rotundatum , antice visum parum convexum, viridi-coeruleiim, aibo-sericeum , subtiliter confertim punctulatum. Ore palpisque testaceis. Oculi sat magni, laterales, ovati, brunnei, modice prominuii. Ocelli tres in vertice ,
distincti, testacei. Antennas mediae fronti, inter
oculos insertse, basi distantes; scapus veiticem
non superans, tenuis, medio parum incrassatus,
viridi-coeruleus, nitidus; flagellum capite dimidio longius, basi tenue, extrorsum sensim perparum incrassatura, teres, niger, subtilissime pubescens, apice acuminatum. Thorax supra convexus, viridi-coeruleus, nitidus, albo-sericeus ,
subtilissime crebre punctulatus, collari brevi,
concolore. Scutelium magnum, sub-ovatum, supra parum convexum, viridi-sericeum , nitidum,
subtilissime crebre punctulatum. Metathorax brevis, declivis, viridis, nitidus, obsolete punctulatus. Abdomen ovatum, compressum , subtus carinatum, viridi-cyaneum , nitidissimum. Oviductus longitudine corporis, sub-rectus, tenuis, teres, niger, pubescens. Femora omnia cum coxis viridia, summo apice flava; tibicC anteriores flavidas, extus viridi-lineatas, posticas a^neas;
tarsi omnes albidi, articulo apicali fusco. Alas
byalinas, immaculatae, nervö marginali stigmateque fusco-testaceis.
36. Torymus fuscipes: cupreo-a^neus, nitidus,
sericeus, fionte viridi-cuprea , capite thoraceque crebre punctulatis; ore testaceo, palpis fuscis ; abdomine cupreo, nitidissimo;
oviductu longitudine corporis; pedibus obscure testaceis, femoribus cupreo-asneis, tibiis posticis fuscis. 2.
Habitat in Smolandia ad Anneberg rarissime.
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T, druparum magnitud i ne oequalis, sed gi acilior. Caput sat magnuai, sub-rotundatum , antice parum convexum, viridi-cupreum, subtilissime crebre punctulatum , albo-sei iceum ; verlex
cupreus, nitidiis. Mandibulae obscure testaceae.
Palpi fiisci. Oculi sat magni, laterales, ovati,
brunnei, modice prominuli. Ocelli tres in vertice, nigri, distincti. Antennaruin scapus viridis, tennis, medio parum incrassatus, verticeni
hand superans; flagellum scapo duplo longius,
teres, basi tenue , extrorsum sensim perparum
incrassatum, apice acuminalum, niger, subtilissime pubescens. Thorax antice capite manifeste
angustior, posticum versus sensim dilatatus, supra modice convexus, utrinque oblique canaliculatus, cupreus, nitidus, crebre punctulatus ,
subtilissime albo-pubescens. Protborax latitudine brevior, apice viridi-asneus, postice ad cupreum vergens, punctura thoracis. Scutellum magimm, sub-övatum , supra parum convexus, cupreum, nitidum, subtiliter crebre punctulatum.
Metathorax brevis, declivis, cupreus, nitidus.
Abdomen ovatum, compressum, subtus carinatum, cupreum, nitidissimum. Oviduclus longitudine corporis, tenuis, teres, reflexus, niger,
pubescens. Pedes longiusculi, validi; femora
omnia cum coxis viridi-cuprea, summo apice testacea; tibiae obscure testaceae, posticae fuscae;
tarsi fusco-testacei , apice nigro. Alae hjalinae,
immaculatae, nervö marginali stigmateque fuscotestaceis.
ST. Torymus cupratus: obscure cupreus, sericeus, capite thoraceque confertim punctulatis, ore testaceo; thorace crasso, convexo;
abdomine cupreo, nitidissimo; oviductu vix

loiigiUldine abdc-rniiiis; pedibus saturale tesLaceis, femoribiis anlerioribus a basi ultra
medium, posticis totis cupreis. q^, $.
Habitat
in Norvegia
ad Leidalsöreii d. 26
Aug. 1 832.
Magnitudo 7\ fuscipedis , sed mulfco crassior, ab illo colore obscure cupreo, oviductu vix
longiludine abdominis, facile distinctus. Caput
sat magnura, sub-triaiigulare, latitudiiie manifeste longius, antice visum parum conve?ium, totum cupreura, subliliter crebre punctulatum ,
pube brevissima albida adspersum. Ore obscure testaceo, palpis fuscis. Oculi sat magni, capitis latera superiora fere efTicientes, ovati, obscure brunnei, niodice pron^iinuli. Ocelli distincti, nigri. Antennas insertee fronti medife inter
oculos, basi distantes; scapus verticem vix superans, tenuis, medio parum incrassatus, ciipreoseneus; flagelium scapo plus duplo longius, basi
tenue, extrorsuni sensim perparum incrassatum ,
teres, apice acuminatum, nigrum, subtilissirae
pubescens. Protborax brevis, tliorace non nibil
angustior, illiqiie concolor. Tborax brevis, erassus, supra convexus, utrinque oblique canaliculatus, obscure cupreus, nitidus, subtiliter crebre
punctulatus, pube brevissima , albida adspersus.
Scutellum magnum, sub-ovatum, supra parum
convexLim, cupreum, albo-sericeum, punctulatum.
Metatborax brevis, declivis, cupreus, nitidus, obsolete punctulatus. Abdoraen ovatum, compressum , subtus carinatum, cupreum, nitidissimum.
Oviductus vix longitudine abdominis, tenuis, teres, reflexus, niger, pubescens. Pedes longiusculi, validi ; coxac corpori concolores; femora
anteriora a basi ultra medium
extus cupreo-

aenea, postica cupieo-aenea, summo apice^ testacea; tibi(3e omnes saturate testace^e; tarsi basi albidi, apice fusci. Alae omnino hyalinae, imniaculatae, nei vis fusco-tesiaceis.
88. Torymus clilorocopes: obscure cupreoseneus, nitidus, sericeus, subtiiiter crebre
punctul,atLis, capite viridi-aeneo, ore obscure
testaceo; abdomine cupreo, iiitidissimo; oviductu dimidio corpore longiore; pedibus
cupreo-aeiieis , geniculis testaceis. $.
Habit, ill Smolaiidia rarius.
E miiiimis. T, 'viridissimo dimidio 1. duplo minor. Affinis certe T, fnscipedi, pedibus
obscurioribus , oviductu breviore, ab illo bene
distincUis. Gaput safc magnum, sub-rotundalum,
antice visum parum convexum, viridi-aeneum,
albo-sericeum, subtiiiter crebre punctulatum. Ore
obscure testaceo. Palpi fusci. Oculi sat magni,
ovati, brunnei, modice prominuli. Ocelli tres
iu vertice, nigri. Antennarum scapus verticem
sequans, tennis, medio parum incrass{itus, viridiseneus, nitidus; flagellum scapo plus duplo longius, teres, basi tenue, extrorsum incrassaLum,
apice acuminatum, nigrum, subtilissime pubescens. Tborax antice capile manifeste angustior,
posticuni versus sensim non nihil ampliatus,
supra modice convexus, utrinque oblique canaliculatus, obscure viridi-aeneus, ad cupreum vergens, nitidus, subtiiiter crebre punctulatus, pube
albida adspeisus, collari concolore. Scutellum
magnum, sub-ovatum, supra parum convexus,
cupreo-aeneum, nitidum, subtiiiter punctulatum.
Metatliorax brevis, declivis, cupreus, nitidus. Abdomea ovatum, compressum, subtus carinatum,
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cupreum, nitidissimum. Oviductus dimidio corpore Don nihil longior, tenuis, teres, sub-rectus, niger, pubescens. Pedes longiusculi, validi ,
cupreo-cenei, geniculis tibiisque apice paliidis;
tarsis fuscis. Alae hyalinae, iraniaculatas, nervö
marginali stigmateque fuscis.
Periglfphus,
Caracter generis:
Antennce insertae medio frontis, ii-articulaloe; flageilo tereti, extrorsum nonnihil incrassato, articulis contiguis.
j4lce superiores nervö marginali costam sequente, ramulo sligmaticali brevissimo, punctiformi, nervö costali vix vel parum remoto.
Corpus breve, crassum, coilare angustatum,
thoracis segmentum dorsale non canalicuiatum,
scutellum magnum, sub-ovatum. Abdomine gibbo, conico, oviductu non exserto.
Habitatio in fruticibus plantisque.
Etjmologia. Ttep circa, et yXvCpos scalptus,
caslatus.
Sjnon. Torymus.

Dalm.

Genus certe distincluni. Convenit cum Torymo, antennis 1 1 -articulatis, alis superioribus ramulo stigmaticali brevissimo; sed difiert, abdomine non compresso, conico, gibbosiore, oviductu non exserto.
Anlcnna? inserltT sub medium fiontis, magis vcrsns os, l):isi dislantes. Svsaj^us verlice humilior, lenuis, siib-linenris ; flagcllmn scapo duplo longius, teres, basi altenualum, sensim perparum incrassatuin, apice nonnihil acuminatum.
Caput sat magnum,
sub-rotnndatum, antice vi-

sutn luodice convexum, postice concavum, thorace remotuiu. Prothorax latitudine brevior, distinctus, capite thoraceque paruiii angustior, modice convexus. Thorax proprie dictiis brevis,
crassus, ovalus, supra convexus, utrinque non canaliculatus. Scutellum rnagiium, sub-ovatum,
supra inodice convexum. Metathorax brevis, declivis. Abdomen oblongum, crassum, conicum,
metathorace arcte affixum, petiolo vix ullo, segmentis basi profunde scalptis. Oviductus baud
exsertus. Pedes longiusculi, validi , postici nonnihil longiores.
x\Iae ut in Torymo.
Sexus differentia indicatu difficilima. Mas tanien semper minor, abdomine
ce obluso.

sub-depresso, api-

I. Periglyphus gastris: viridi-tieneus, nitidus,
capite thoraceque punctulatis, ore nigro-piceo,
abdominis segmentis basi profunde scalptis,
apice subtiliter punctatis; pedibus viridiaeneis, tibiis fuscis, tarsis pallidis. ?.
J^ar, p. dimidio minor, obscure cyaneus, tibiis obscurioribus.
Habitat in Vestrogothia et Smolandia passim;
in Scania, a Cl. Dom. Zetterstedt benevole
communicatus.
T. cjanimo longitudine aequalis, sed crassior; variat etiam duplo vel triplo minor. Caput
sat magnum, sub-rotundatum , latitudine thoracis, antice visum modice convexum, viridi-sericeum, inlerdum, viridi-cupreum , nitidum, subtiliter crebre punctulatum. Ore nigro-piceo. Oculi sat magni, laterales, ovati, biunnei, parum
prominuii. Ocelli tres in vertice, distincti, nigri.
Antennae insertae mediee fronti inter oculos, basi
distantes; Scapus eeneus, sub-=linearis, vertice bu»
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miiior; flagellum scapo vix duplö longius, basi
tenue, apicem versus sensim perparum incrassatura, apice nonnihil acaminatum, totuhi nigrum,
subtilissirae pubescens. Prothorax capite nonnihil angustior, iatitucline muito brevior, supra convexus, viridi-a?neas, niticlns, obsolete punctulatus.
Thorax brevis, snpra convexus, utrinque non canaliculatus, coiore et punctura prothoracis. Scatellam magnuiii, sub-ovatura, snpra modice convexum, viridi-Eeneum, nitidum, subtiiiter pnnctulatnm. Metathorax brevis, declivis, viridi-aeneus,
nitidus. Abdomen longitudine trunci , oblongum,
conicum, non compressum, viridi-aeneum , nitidum, segnientis basi profunde scalptis, apice subtiiiter punctatis. Oviductus niger, baud exsertus. Pedes longiusculi, validi, viridi-renei; tibiis anterioribus fusco-testaceis, posticis nigrofuscis; tarsis oninibus pallide testaceis, apice fuscis. Ala3 bjalinoe, immaculatte, nervis fuscotestaceis.
Mas. triplo minor, cyaneus, abdomine nigro,
sub-depresso, apice obtuso, pedibiis nigro-fiiscis.
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ÖFVERLÄRARE VID BERGENS
KATHEDRÄL-SKOLA , CANTOR
OCH ORGANIST DERSTÄDES, LEDAMOT AF KONGL. SVENSKA
VETENSKAPS-ACADEMIEN, AF VIDENSKARERNES SELSKAB 1
TRONDHJEM, M. FL.

LiHRisTiAN Fredrik Gottfred Bohr, föddes i Helsingör den 20 Oktober 1773. Hans Fader,
Christian Bopir, af Tjsk liärkoms!:, var handels-trädgårdsmästare och officiant vid Öresunds
tullkammare, och Modren Johanna Engelke BomHOLDT, född i Norrige.
Tidigt i saknad af sina föräldrar, hvars
äldste son han var, intogs han vid 12 års ålder i den latinska skolan uti Helsingör. Stadd
i mycket fattiga omständigheter, men begåfvad
med utmärkta anlag för vetenskaperna, omfattades han med synnerlig godhet af då varande
Rectorn vid nämde skola, sedermera Stats-Rådet och Kommendören Treschow. Under denne lärares förträffliga ledning, emottog han de
första grunddragen af matematisk kunskap,
tillika med vanliga skol-studier. Men då Treschow snart kallades till Ghristiania, och ynglingen kände sig icke kunna öfverflytta samma
tillgifvenhet på efterträdaren, lemnade han hellre
skolan och sökte på egen hand framskrida i nödig bildning. Med Ziegenbocks Euklides, som
han tillfälligtvis kommit öfvcr, begynte han för
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sig ea matematisk

kurs; och vid i6 års ålder

hade han redan genomgått Ca.mpe's Revisionsverk och BASEDO^vs Skrifter, hvarutur han hemtade den pEedagogiska riktning han sedan följt.
Utmärkande anlag för tonkonsten, hvilka han
både på orgeln och violinen uppöfvade, under det
han grundligt studerade generalbasen, satte honom
i förbindelse med flere bildade män, af hviikas
umgänge både hans kunskaper och vana vid verlden vunno en förmonlig utveckling. Först vid
20 års ålder, 1793, kom han i tillfälle, att besöka universitetet i Köpenhamn.
Här blef han, för sitt uppehälle, nödsakad
att biträda med enskilt undervisning åt andra:
ett yrke, som han väl erkänner vara gagneligt
att grnndfästa och utvidga hvad man i skolorna lärt, men som i öfrigt beröfvar den studerande mycken tid till egen förkofrnn. Det tillbud som yppade sig, att förestå undervisningen för flere familjers barn i Christiania, emottog han derföre så mycket hellre, som han deriqenom fördes till, och slutligen fastades i ett
land, der han träffade åtskillis^a slä2:t-förbindelser. Snart blef han likväl, genom sin musikaliska färdighet, kallad till annan sysselsättning;
och anställdes på en gång såsom Lärare vid en
undervisningsanstalt och såsom Organist i Fredriksstad. Men äfven här fann han sin verkningskrets för inskiänkt, helst han ännu sökte utvidgandet af egna kunskaper, och flyttade derföre
år 1797 till Bergen, livarest han blef antagen
till Organist vid Kors-kvrkan. Tillika sysselsatte han sig med undervisning i musik, språk
och andra, i synnerhet matematiska vetenskaper, hvarigenom ett sparsamt bröd kunde beredas honom, hustru och barn, ehuru han sjelf
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kallar det, nied Biskop Bruuns ord, ett svältebröd. Den tid, som sålunda kunde blifva honom öfrig, användes likväl ännu till egen utbildning, ifysiska ocli astronomiska vetenskaperna, för hvilka han icke tröttnade att uppoffra
nattens hvila, efter mången mödosam, ofta bekymmerfull dag. Detta sjelf-studium , som han
kallar det, lättades och befordrades genom närmare umgänge med en aktningsvärd upplyst
man, Justitiee-rådet Lasson. I hans sällskap
fann Bohr ett gynnande tillfälle att äfven intränga iden grekiska och romerska litteraturen ;
och snart var han i besittning af all den humanistiska bildning, som tillhörde hans tid.
Från den utgick äfven hans stora nit och
onttröttliga bemödanden att verka för sitt lands
upplysning. Den åtrå han hyste att sprida gagn
och förädling bland medmenniskor , fann till
en början ett värdigt fält för sig i undervisningen af arbetsklassens ungdom. Han stiftade för
sådant ändamål, gemensamt med dåvarande hospitals-predikanten Weliiaven och en aktningsvärd Svensk, Porath, år 1802, den första söndags kola Bergen;
i
och tvenne andra följde
snart derpå. Utom religiös och moralisk bildning, meddelade han åt handtverkslärlingarne
sådana elementar-kunskaper , som blefvo dem
upplysande i deras olika yrken. Till medhjelpare utsågos de skickligaste och mest stadgade
bland lärlingarne, och dessa njöto alla aftnar särskilt undervisning i Bohrs eget hus. En af dem
har på denna väg gjort sig förtjent att sjelf
nu vara antagen till Skollärare. Sålunda njöt
Bohr, såsom denna skolas Öfverlärare, tillfredsställelsen, att se 20 Bergens folkmängd utgå
undervisad och^ som han hoppades, moraliskt
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förbättrad ur dessa skolor, för h vilka orasorg^^r
han aldrig uppbar någon betalning; men så mycket mer enskilt tacksamhet och offentlig högaktning.
Peedagogik, Musik, Matematik ocli äfven
Botanik, säger Bohr i sin sjelfbiografi, voro afvexlande hans älsklingsstudier, intilldess ändtligen Urania vinkade honom.
Några år efter söndagsskolans stiftelse, framlemnades af Öfverläraren Sägen en plan till en
Real-skola, för handels-klassens undervisning,
och meddelade den åt Bohrs bedömmande. Denne beledsagade sitt bifall åt inrättningen dermed, att sjelf erbjuda sig till lärare i aritmetik
och geometri, vid den nya skolan. I denna
befattning fortfor han ända till år 1826, då han
blef Öfverlärare vid Bergens Kathedral-skola.
Flere befattningar hade emedlertid under
de förflutna åren, blifvit honom anförtrodda.
Bland dessa synes hans anställning såsom astronomisk Observatör, år 1816, med 2^2 Sp. D:rs
lön, varit den som ersatte med någon penningeup muntranhans
,
många frivilliga åtag.
Denna tjenstbefattning ålade äfven Bohr bestäm andet afBer^iens sieoqrafiska liise. Likaledes
erhöll han uppdrag att undersöka mått , mål och
vigt. I Bergens Stifts-comitc af Norrska Bibelsällskapet, var han medlem och Sekreterare; i
1 5 på hvarandra följande år var han Direktör
i harmoniska Sällskapet, ledamot i Comiten för
en Riide-skolas anläggande m. m.
Läro- verken voro likväl de medborgerliga
best3^r, åt h vilka Bohr egnade sin största nitälskan, sitt kraftfullaste biträde. Tidens framsteg inya och enklare läro-metoder voro honom icke obekanta.
Men för att taga närmare

k
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praktisk kännedom om deras resultaler, beslöt
han att besöka de grannländer, der vexel-undervisningen, redan bepröfvad, längre lid varit
införd. Han for i sådan afsigl, oeli äfven för
sin helsas förbättring, är 1823, till Köpenhamn,
tog derifrån vägen öfver Bornholm , hvarest han,
i Rönne, hade en bror, Rector vid lärdomsSkolan derstädes, och anlände slutligen till Stockholm, för att öfvert3^ga sig om vexel-undervisuingens framsteg och värde, hvarefter han återvände till Bergen.
Emed lertid hade af Regeringen blifvit förordnad en Comite, för undersökningen och befrämjandet af folk-skolor, inom Bergens stift.
BoHR utsågs till ledamot och Sekreterare deri;
och han tvekade ej, att nu införa vexel-undervisningeii. Men innan han satte sådant i verkställighet, ville haii äfven se dess framgång inom
silt eget fosterland; och mötte i sådan afsigt
Coiiega Scholae, M:r Knatingius från Sverige,
som år i825 uppehöll sig i Ghristiania^ för inrättandet af en vexel-undervisnings-Skola och,
bredvid den, en handtverks-Skola för flickor.
BoHRS utnämnande till Öfverlärare vid Bergens
Kathedral-skola , 1826, innefattade äfven skyldigheten, att biträda Stifts-direktionen, vid FolkSkolornas ordnande. En sådan inrättades genast
i passande lokal, för 45o barn; och ifrån den
12 Juni till den 29 November hade Bohr dagligen sysselsatt sig med dess iordningsställande,
bildat behöflige under-lärare o. s. v.; så att han
då kunde ingifva berättelse om dess fullbordan.
Samtidigt härmed blef äfven en flick-Skola, för
225 barn, af honom öppnad; och Bohr liade
redan
vid slutet af år 1827
infört i Bergen
K, v. A. Uandl. j833.
25
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de samma läro-metoder , för livilka Knatingius
varit kallad till Christiaiiia.
Man torde kunna Jjetrakta de af Borr inrättade skol-anstalter såsom prof-skolor, ledande till uppgift om deras nytta och kostnad.
IN'är derföre stifts-Direktion, i anledning af en
författning 1816, att staden Bergen sjelf skall
bekosta skol-väsendet, redan var färdig att afstvrka kommun-Skolors införande, af brist på
medel; så var det Bohr, som med ett förslag
af den 26 Dec. 1826, bragte Kongl. skol-Komniissionen, att, genom användandet af vexeU
undervisning, kunna, med de medel som voro
att tillgå, utföra den åsyftade allra:inna folk-undervisningen.
En sådan, ända till hänförelse gränsande
nitälskan för sitt mål lifvade Bohr, utan anspråk pä någon belöning. Han erhöll också ingen annan än medborgares tacksamhet och egen
tillfredsställelse •■•").
Hans sista befordran, att jemte sin öfverlärare-befattning, vara Organist och Cantor i
domkvrkan, 1826, synes han hafva emottagit
egentligen för att blifva i tillfälle, att befordra
tonkonsten i allmänhet, och koral- samt kyrkomusik isynnerhet. Bohr införde den bland
läro-stycken i Skolorna; och har dessutom lemnat efter sig ett jublande minne i den härliga
*) Vid en exameo med söndags-skolan, år i825,
således 23 år efter dess stiftelse, oTverlemnades tillika med de tacksammaste uttryck af Bergens handlverkare till Eohr en gåfva, bestående genom lleres bidrag, uti en mindre bords- och the'-servis af
silfver, samt från målare-embelct en silfver-pokaJ,
från kopparslagaie-embetet ett the-kök, från skraddare-embelel en stor tobak«;-ask af silfver o. s. v.

kyrkosång han inlärt, med väl intonerade responsorier och antiphonier.
Icke förr än hans sednaste lefnadsår begynte kroppens krafter svika denna verksamma själ.
Han hade året förut förlorat en älskad maka,
och sådant kan tillräckligt förklara anledningarne till hans egen längtan hädan. Bohr var gift år
1795, med Anna Christina Sandberg, från Fredriksstad. Med henne hade han 3 döttrar, och
öfverlefdes af 14 barnbarn. Han dog den 10
September i832, och begrofs i Bergens domkyrka. Högtidligheten och det allmänna deltagandet vid hans jordfästning, kan endast jemfÖras
med dylika festliga tillfällen vid Nordahl Bruns

och Arentz's begrafningar i samma tempel
Utom en Mindesskrift , innefattande personalier
öfver BoHR, af Biskopen och Kommend. D:r Neumann, hölls vid grafven en parentation, tryckt
tillika med 5 poemer, bland hvilka ett författadt
af BoHRS fordne lärling i söndags-Skolan.
BoHR var ledamot af Kongl. Norske Widenskabers Selskab i Trondhjem, sedan år 1819,
af Kongl. Vetenskaps-Academien i Stockholm,
den 24 Mars 1824» af Sällskapet för vexel-unidervisningens befrämjande i Stockholm,
m. fl.
i Han var i vetenskaplig väg med aktning känd,
■ äfven utom Skandinavien, hvarom hans brefvexä ling med lärde i Köpenhamn, Berlin, London
och Paris vitsordar.

;
Inom Norriges bildningshistoria skall Bohrs
I. namn för alla tider intaga ett högt uppsatt rum,
• såsom grundlig författare, såsom den der ändaraålsenligare och allmännare befordrat folk-Skolorna, infört vexel-undervisningen och förskör nat kyrkosången.
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Sina åsigier öfvcr det värdiga mål, foik«»
upplysningen, för bvilket han sträfvade, synes
han sjelf klarast hafva gifvit tillkänna, vid ett
tillfälle, då han af den medborgerliga tillgifvenheten emottog en offentlig gärd, h vilken han
hesvarade med följande ord, tillika uttryckande
en del af hans karakter och tänkesätt: "Ved
"Forsynets Gunst skal hver koramende Slägt
"mere og mere modnes i Kundskab , i Konst- og
"Naerings-Flid , i Lovlydighed og Religiositet;
"og naar vi have ophÖrt at vaere ber, skal
"allerede en eedlere Sleegt taknemmeligheds-fuld.
"skue op til sine Velgjörere i Lysets blidere
"Egne,
velsigne
deres Minde."
Af og
BoHRs
efterlemnade
tryckta skrifter äro
följande bekanta:
1. Ledetraad ved den ArithmetiskeUndervisning.
I Uplagan, Bergen 1802, den o:dr 1806,
resencerad i Köbenhavnske lärde Efterretninger, i8io; den 3:dje, Christiania, 1821.
2. Lärebog, i Scerdeleshed for Haandvärkere,
til Fläders og Legemers Beregning, m. m.
i8o3.
3. Arithmetiske Opgaver, med praktiske Regler
till deres Oplysning, Bergen 1808, Andra
uplagan, i8o5.
4. Et Forsög om Decimalbrök, Quadrat- och
Cubik-rodens Udträkkelse. Bergen 1 8o5.
5. Opgaver til Udregning i IJovedf t , Bcri;cn
1806.
6. Resnltater af de arithmetiske Opgaver. Bergen 1806.
•y. Anvisning till Almindelig Bröks Indretning.
Bergen 1806.
8.

Geometri till Skolebrug.

Bergen 180'-.

9- Opgaver til Elemenlair Geometrie.
1809.

Bergen

0. Riide-Tabeller , Bergen 1818.
1. Beskrivelse over lisbräerne i Justedalen, i
tredje Heftet af Blandninger, och särskilt
af tryck t, 18 19.
2. Resultater af Opgaverne i den arithmetiske
Ledetraads första Ciirser. Bergen 1821.
3. Logarithme-tabeller med Gausse*s Hypsometriske Tabeller, Bergen 1832.
4. Psalme-nielodier med Tal-syngetegn. Christiania 1825.
Andra Upplagan 1829.
5. Anvisning til at bruge de med Tal-syngetegn udsatte Psalrae-melodier. Bergen 1829.
6. I Magazin for Naturvidenskaberne:
a. Geographiske Längdebestämmelser, i Breve
til Prof. Hansteen, 1823.
b, Stjerne-beräkninger i Bergen.
c. Bidrag til Geographiske Bestämmelser i
Norge, af Prof. Hansteen.
d, Oversigt af daglige Meteorologiska lagttagelser i Bergen, för Aaren 18 18 — 24, i
4 Tabeller.
e, Nyköpings og Moskoas Längde, 1825.
f, Stjernen r XI Bedäkning af Maanen, iagttaget i Bergen og beregnet afBoHR,Aar
1822 den I Maj.
g. Meteorologiska lagttagelser i Bergen 1825
og 1826.
h. Timevise Meteorologiske lagttagelser, foretagne vid Bergen den 17 Julii af Hr
Lieut. Segelcke og Bohr.
7. Adskillige Geographiske Längde-besteramelser, som findes i Budstikken, i Kongl.
Svenska Vetenskaps-Academiens Handlin-

gar, i Magazin for Naturvideiiskaber , i SchuMACHERS Astronomishe Nachrichten, i Correspondence Astronomique, &c.
18. Underdanigst Forsiag til en Plan for Almue-skole-väsendets bedre Indretning i Bergen, vidtaget af den naadigst nedsatte Skole-Com mission, och
19. Särskildt underdanigst Forslag till de Lancasterska Undervisningsmaaders IndfÖrelse i
Norges Almue-skolor ; (M:scrt, båda inlemnade till Regeringen 1824.)
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M. D., KONUNGENS FÖRSTE LIF-MEDIKUS , HEDERS-LEDAMOT AF
KONGL. SUNDHETS-KOLLEGIUM, LEDAMOT AF KONGL. VETENSKAPSACADEMIEN, KONGL. VETENSKAPS-SOGIETETEN I UPSALA , CORRESP.
LEDAMOT AF KONGL. LANDTBRUKS-ACADEMIEW M. M.

Johan Petter Westring föddes i Linköping den
^4 November 1753, hvarest hans Fader, Anders
Westring, var borgare , och Modren Brita
Christina Forsman. Efter sin första bildning
vid Skolan och Gymnasium, blef han student
i Upsala 1772. Det ringa understöd han af sina
förräldrar kunde förvänta, hvilket endast ett år
fortfor, gaf honom så svaga utsigter för sitt uppehälle vid Academien, att han af sina vänner
och slägtingar afstyrktes från vidare studier,
isynnerhet på den medicinska, mest kostsamma
banan. Men hans goda anlag och arbetsamhet
öfvervunno alla hinder. Ett ringa så kalladt Kongl.
stipendium, jemte undervisning för andra, lemnade honom det nödvändiga. Redan från gymnasii-tiden hade han förvärfvat någon färdighet
i Engelska språket, ritning och violin-spelning,
genom h vilka små talangers meddelande, han
förtjente så mycket, att han kunde uppehålla
sig vid Academien i 7 år.
Archiater v. Linné, som vid Westrings inträde iUniversitetet var Rector magnificus, fä-

siade en gynnaiirle uppiuärksariihet vid den Iviitige, men i forskningar arbetsamme ynglingen,
livarigenom uppmuntrande fördelar lionora tillskyndades. Under y. Lininés piaesidium disputerade han pro exercitio, de Ledo palustre
i-yyS, Il varvid afgiften ti il Pra:ses honom efterskänktes. Likaledes omfattades han med myckel^ välvilja af professor SmRÉN, sora vid praesidium för Westrings gradual-dissertation 1779,
de Sternutationej bestod den brukliga måltiden j
gch utsatte prgesidii-arfvodet på framtid.
Efter fullgjorde examina lemnade Westring
Upsala, och promoverades frånvarande till medicince Doctor derstädes, 1780. Han hade då redan bosatt sig i Linköping, hvarest han biträdde orten med kopp3Mnpning, på den tiden föga
vedertagen, så att innan kort 84 barn och några
äldre personer af honom blefvo ympade.
Kallad af enskiltas förtroende, och i svnnerhet af några förmögnare hus i och omkring
Norrköping, flyttade han 1781, i egenskap af
privat-läkare , till nämde stad, hvarest han sedan tillbragte mer än 5o år af sin lefnad. Inga
publika tjenstebefattningar, till hvilka han, framför mången annan, kunnat vara berättigad, för3iiådde honom afstå från silt fattade heslut, att
egna sin åt den enskilla iiikarevården ; och
Westrings praktiska bana företer elt af de få
exempel, der skicklighelen inom detta yrke icke
behöfver anlita statens bröd, för en beigning,
som åt Westring till och med lemnade öfverskott till samlad förmögenhet.
Sedan Hinielstadlunds helsovatten af Westring
bhfvit undersökt, och uppgifvct såsom förmonligt mot åtskilliga sjukdomar, åtog han sig befattningen ilerslädes, såsom Brunns-Intendent,
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och Westrings anseende, tilläfveiityrs större än
vatlnels, gjorde att denna brunns-inrättning blef
talrikt besökt på den tiden.
Denna ryktbarhet, som under en lång
följd af år var i beständig tillväxt, gjorde att
han icke mera blott tillhörde sin ort. Hans biträde påkallades vida omkring, äfven någon gång
till hufvudstadenc Såsom consultativ läkare,
motsvarade han detta en gång vunna förtroende, ända in i ålderdomen.
Hans ifrån ungdomsåren, och från LinnéerNAs tidehvarf, vid Universitetet grundlagda forskiiingsbegär i de naturhistoriska vetenskaperna,
förmådde honom till mångfaldiga sysselsättningar med dithörande ämnen, äfven utom lä^
karens område. Öfverskottet af egna , genom det
allmänna förtroendet betydligt lönande inkomster, satte honom i tillfälle, att förse sig med
en ansenlig boksamling, den han beständigt ökade.
Uti denna, äfvensom i det betydliga och kostbara Lidenska bibliotheket, hvilket då förvarades hos sin ägare i Norrköping, fann han tillträde till sin tids både in- och utländska vetenskapliga lilieratur. Hans forskningar dröjde likväl icke ensamt inom läkarens föremål. Botanik, kemf, mineralogi, jemte technisk användning nr dessa källor, sysselsatte iionom med
mycken ifver, och framkallade äfven många skrifter i så beskaffade ämnen af hans hand. Mångfalden af företag tillät dock icke den allvarligare
grundlighet, som han, med mindre uppoffring
af tid åt sitt egentliga yrke, kunnat egna åt de
förra. Men som dillettant bör han alltid skörda
rättvisa för sitt bemödande att gagna.
I jembredd
med
hans arbeten för praktisk naturforskning, förvärfvade han ock betyd-
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liga och i synnerhet mångartade samlingar af dylika föremål. Såsom prydnad åt sitt naturaliekabinett, ägde han tillika dyrbara förråd af så
kallade curiosa och pretiosa, antiker, mynt, vaser m. m.
Flere resor inom fäderneslandet, i synnerhet
dess nordliga landskap, företogos af Westring i
afsigt att inhämta Svenska lafvarnes naturhistoria, icke så mycket för botanisk bestämning,
som fast mer att utröna till^ångarne deraf, såsom färgstofter. För de kemiska och techniska
försök han dermed anställt, har han redovisat i
en skrift: Svenska Lafvarnes Fär ^historia j, 8
häften, med 25 kolorerade plancher; och har han af
Kongl. Vetenskaps-Acaderaien tvenne gånger erhållit en guldmedalj , till uppmuntran och belöning för hans forskning i denna väg. Vid arbetet med dessa rön biträddes han väsendtligen af
då varande Rector- Scholae i Norrköping, Mag.
Lars Holmberger , sedermera Prost och Kj^rkoherde i Norra Wi; en man med utmärkta kunskaper iflere naturalhistoriens delar.
Öfversigten af den mängd försök med nya
läkemedel, galvaniska kraftens användande, upptäckter af reagentia m. m., hvarmed Westring
under mångårigt arbete sig sysselsatt och gjort
bekanta, erhålles fullständigast i uppsatsen öfver
hans efterlemnade tryckta och utgifna skrifter.
Äfven till utrikes lärda Sällskaper meddelade han
resultaterna deraf, och förvärfvade sitt Jiamn på
den tiden en vidsträckt ryktbarhet, h varigenom
han vann inträde inom flere in- och utländska
vetenskapliga samfund, med hvilka han underhöll en vidsträckt brefvexling.
Sålunda blef han ledamot af KongL Vetenskaps-Academien 1792; Koiigl. Patriotiska Säll-
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skåpet i Stockholm, 1792; Fysiografiska Sällskapet iLund, 1795; Nordiska Sällskapet i London 1796; Kejserliga Academia Naturag-Curiosorum i Erlangen 1798; Societe Medicale d'Emulation i Paris, 1801; Kongl. Vetenskaps-Societeten i Upsala, 1806; Naturalhistorie- och Medicinska Societeten i Moskow, 1809; Heders-ledamot af Kongl. Sundhets-Kollegium, 181 2; af Svenska Läkare-Sällskapet, 181 3; corresponderande
ledamot af Kongl. Landtbruks-Academien , 181 5;
samt af åtskilliga Hushålls-Sällskaper i riket,
Örtslägtet PFestringia från Nya Holland är
uppkalladt efter honom, och af Presidenten i
Linneska Societeten i London, Smith, bestämdt
i systemet; äfvensom Lichen L Isidium Westringiij, af Professor Acharius.
Sedan Westring år 1794 erhållit Lif-medici
fullmakt, blef han år 1809 utnärad till förste LifniedicuSjOch år 1822 den 7 Maj förunnad adlig värdighet, med bibehållet namn, och erhöll inträde
på Riddarhuset under N:o 2291, d. 17 Apr. i833*^).
Oaktadt de flere vetenskaper och yrken,
för hvilka Westring nitälskat, är det likväl inom läkarekonstens praktiska del, som hans värde egentligen bör uppskattas och hans minne
förvaras. Såsom praktisk läkare var han begåfvad med intagande lämpor, och ägde förmågan att inge och underhålla förtroendet, denna
säkerhet hos den sjuke, som derigenom, att han
tillförser sig vara i goda händer, ofta verkar
mer till förbättring, än de sinnrikast uttänkta
läkemedel. Westring följde visserligen länge
med sin tids medicinska litteratur; men han
*) Weslringska vapnet föreställer en klippa, på hvilken
den nänada Laf-arten växer, och har till valspråk:
ingenio praestantior virtus.
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hade tillika begäret, att sjelf påfiana nya medel, af hvilka några mer och mindre bibehållit sig på läkemedlens repertoir. Det var
i synnerhet inom de förmögnares och så kallade
högre kretsarne, der läkaren, i den sjukes Ij^ckliga yttre ställning, har så många hjelpmedel att
bibringa lögn och belåtenhet, som Westring
utöfvade sin gagnligaste verksamhet; gerna uppsökt äfven för sitt angenäma umgänge och städade väsende. Ännu i sin ålderdom bibehölls
han vid förtroendet af gamla vänner, som grånat jemnårigt med läkaren; och då hans kroppsoch själskrafter omsider öfvergåfvo honom, hade han den trösten, att ändå sednare se sig öfvergifven af dem, som i hans bättre dagar tillitat
hans råd och hjelp. Förste Lif-medicus Westring
dog i Norrköping den f Oct. i833.
Han blef gift år i^SS, med Gertrud MarGRETA Braad, som dog 1819, dotter af framlidne Assessor Braad och dess Fru Maria Christina Westerberg. 1 detta äktenskap hade han
i3 barn, af hvilka 5 öfverlefde sin fader, nemligen sonen Pehr Christopher, född 1789, Med.
Doctor och chir. Magister, Läkare vid Salgrenska sjukhuset i Götheboig; Carl Johan, född
1795, Kapten vid Kongl. Lif-regementets Greiiadier-corps ; Gustaf Fredric född 1798, Apotekare; dottien Maria Sophia, född 1793; Hedvig Lovisa, född 1804.
Westrings efterlemnade Skrifter j särkilt
tryckta, utom förut nämde academiska dissertationer, äro:
Svenska Lafvarnes Färghistoria, i band,
I — 8 häften, i8o5 — 1809.
Åminnelse-tal öfver framl. Professoren och
Ilidd. Eric Acharius, i8:?o,

%7
Uti KongL Vetenskaps-Academiens
Handlingar :
Beskrifning öfver en buinad, som förtärde
magen (ventriculus) hos ett barn. 1790.
Om vattensot i hjertsäcken, med fysiologiska anmärkningar. 1790, 4*^^ qvart.
Försök, att af de flesta Svenska Laf-arter
bereda fiirgstofter. 7 afdeln. 1791 — 1804.
Om utvertes åkommor, som lätt kunna misstagas för veneriska. 1792.
Beskrifning om en man, som var född utan
armar, ben och fötter, hvilken likväl uppöfvat
sig att skrifva, rita, laga urverk m. m., med
figur, 1796.
Afhandling om chinabark, med nytt reak^
tions-medel. qvart. 1800 — 1801.
Berättelse om en flicka, som nedsväljde och
uppkastade knappnålar.
18 10.
Rön, att genom borstar af metalltrådar göra
galvanismen användbar i medicinskt bruk. i8i3.
Om ett slags Flug-larver i sår. i8f4»
Anledningar till försök med ringelblomman
(Calendula oflicin.) mot öppna kräftskador, isynnerhet ilifmodren. 18
Uti Kongl, Landtbruks-Academiens Annaler:
Om linträdets ekonomiska nytta. i8i5.
Om rapsat och dess olja.
Uti Läkaren och Naturforskaren :
Rön om Geum urbanum,
T. I, sid. 129.
Prof på Himelstadlunds mineral- vatten , T.
III, sid. 3.
Uti KongL Patriotiska Sällskapets Journal:
Om nyttjandet af mullbärsträd i färgerierna. 1798.
Om garfvarebarks hastiga förvandling till
svartmylla. 1800.

Försök, att draga färger ur Svenska växter,
jemte prof. i8of.
Försök med Siberiska nyponbusken (Rosa
ochroleuca). 1802.
Beskrifning om en vacker blå färg på silke
och ylle af Lummer (Lycopod.), i8o3; belönt
med Sällskapets silfvermedalj.
Uti SveTiska Läkare-Sällskapets Handlingar :
Flerårig erfarenhet om Or-stens nytta i medicin. 2band. 2 haft.
/ spridda skrifter:
Beskrifning oru Professor Liders mångåriga
sjukdom.
Svenska Arkivet, 1793.
Om reumatismens verkningar på ledgångarna, i anledning af Prof. Lidéns sjukdom ; afhaudling på latin, insänd till Acad. Iperial. ]N"atura3
Curiosorum, 1798.
Bref till Fourcroy, om chinans verkningskraft, 1799. Införd i Annales de Chimie.
Om Spiloplania m. £1. sjukdoms-casus, till
D:r Alibert, i Paris, i8o3.
Om galvaniska metallborsten mot svulster,
lamheter ra. m., insänd på Fransyska språket
till galvaniska Sällskapet i Paris, 1804.
Bref till L'Asteyrie, om en ny Svensk
china, 1804.
Bref till Fru Augusta Eleon. Li>-dahl, född
Gjörvvell, om D:r Galls system, tryckt i Gjöravells Brefvexling, 3 band.
Bref till den samma, om en resa från Fahhm till fjellen i Särna socken, JS07. Gjörvv.
brefvexling, 5 band.
Ekonomiska Observationer, under en resa
18 15; till Linköpings Kongl. Hushålls-Sällskap.

Biografi
öfver
ERIC

ODHELIIJS,
ASSESSOR.

Doktor Eric Odhelius, Son af Prosten och Kyrkoherden i Flo församling i Westergöthland
Thore Odhelius och dess fru, Margareta LoNiNG, föddes den 8 November 1760. Efter mhäratad undervisning, dels hemma, af sin för lärdom utmärkte fader, dels vid Gymnasium i Skara,
reste han 1777 till Universitetet i Upsala, der
han till hufvudföremål för sina studier genast
valde läkarevetenskapen, och i anseende till sitt
lyckhga snille och framsteg i kunskaper uppfördes bland de studerande, som 1784 hos d. v.
Academi-kanslern , H. Excell. Hr Grefve Creltz,
i sådant hänseende anmältes. Emedlertid. blef
han redan 1779 inskrifven såsom elev i chirurgiska Societeten; försvarade 1781 under prof.
MuRRAYS prassidium Descriptio Arteriarum corporis humani in tabulas redacta p. 1 med theser, samt aflade sedan de öfrige kunskaps-profven med så mycket bifall, att medicinska Fakulteten tilldelade honom första hedersrummet
vid doktors-promotionen den ii Juni 1785. I
början af Januari månad samma år hade Kongl.
Collegium medicum förordnat honom till artis
obstetriciae adjunkt i Stockholm, hvilken tjenst
han bestiidde, tills han 1^86 den \/\ December
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i nåder utnänides att vara regements-iäkare vid
Skaraborgs Kongl. regemente. Kommenderad
med detsamma iy88 till [Xorrska ,2:ränsen, blef
han vid Ovistrurn den ii Oktober samma år

af Danskarne tagen till fånga tillika med den öfriga corpsen; men strax t derpå åter bemförlofvad, hvarpå han följande året reste till Finland
och tjenstgjorde såsom fålt-lakare vid armeens
sjukhus i Lovisa till krigets slut 1790, då honom vid fredsfesten den 21 Augusti tillades
Assessors namn och heder. Under krigsrörelserna mot England 1807 var han kommenderad till
Göteborg, och under fälttåget iSoS mot Xorrska gränsen, var han tjenstgörande i egenskap af
fält-läkare. Erhöll 1812 den 21 Januari nådigt
afsked med pension ifrån regements-läkare-beställningen och forordnades sammia år till brunnsintendent vid Lunds helsobrunn i AVe.ster2:Ötliland, hvarest han, under en nioäri:z förvaltning
af samma Lefattnin?, med outtröttligt nit handhafde brunns- och iattisinrättningen. 1809 kallade Kon?!. Vetenskaps-Academien Assessor OdHELius till dess ledamot; 181 3 Svenska Läkaresällskapet och 1 81 5 Skaraborgs Läns kongl. hushållnin£-s-Sällskap.
Gift 1804 nied Bruks-patron Rudé>-s dotter,
Elisaeeth Christina, och hade med henne 10
barn, af h vilka 4 dogo vid spädare ålder.
Tryckta skrifter:
T. Morborum

Casus,

spec.

Jedréx, pro (Iradu Doctoris.

i, Prces. Jo>'AS
L^psala lySo.

Uti Kon g/. T'etenskapS'Jcademiens Handlingar:
2. Beskrithing på ett missfoster. lySS qvart 3.
3. Kraften af valeriana sylvestris emot våldsamma nervsjukdomar.
17S9 qvart 2.

4. Berättelse om ben af ett foster, bortgående genom sår på magen, utan förlust af modrens lif. i8f5 häft. I.
4or
Uti Läkaren och Naturforskaren:
5. Berättelse om en dödlig förkylning. Band.
8. sid. 149.
6. En Casus om lifmodrens omstjelpning.
Band. 8 sid. 286.
7. Embetsberättelse från Sköfde för år 1800.
Band. 1 3. vid 286.
Assessor ODHELim var en högt aktad och
mycket anlitad läkare i hela Westergöthland ,
i synnerhet i trakten kring Sköfde, der han många år var bosatt. Hans nit och välvilja att med
sina kunskaper och sin tillsyn bispringa sjuka
kostade honom också lifvet. Då han, under vistande på sin, efter svärfadren ärfda egendom
på Dahlsland, skulle på anmodan besöka Prosten iförsamlingen, som låg illa sjuk, togs vanligen vägen öfver en liten sjö, der olyckligtvis
isen brast och Odhelius plötsligen omkom den 7
Febr. 1834? saknad af stor familj och många
vänner.
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B i o g r af i
öfver
PEHR

DUBB.

ÖFVER-FÄLT-LÄKARE,
KOMMENDÖR M, ST. KORSET AF KOKGL.
WASA-ORDEN,
RIDDARE AF KON. CARL XIIi:S ORDEN.

Pehr Dubb föddes i Mariestad den i4 Januari
1750, Son af Rådraannen och Vågmästaren derstädes, Gustaf Dubb, och dess fru, Johanisa BihLiNGGREN. Väl underbyggd i språk och vetenskaper, genom begagnande af allmänna undervisningen, så i Marieslads skola, som vid gymnasium i Skara , afreste han , med hedrande
vittnesbörd från sistnämde lärosäte, 1768 till
Upsala och inskrefs den 12 September till student. Sedan han, understödd af förmånliga konditioner, haft tillfälle begagna sig af föreläsningarne vid. Academien i de förberedande vetenskaperna, hvarvid han i sj^nnerhet vinlade sig
om naturalhistoria , kemi och fysik , och att
förvärfva sig grundliga insigter i läkarevetenskapen, samt, sedan han med loford aflagt vederbörliga specimina, blef medicine-dokf ors-graden honom tilldelad 1779 uti medicinska fakultetens rum. Ifrån den tiden valde han Götheborg för utöfningen af sin vetenskap , dit han
likvSl redan 1777 varit skickad af Prof. Bergman, för att betjena Kansli-rådet, Baron Clas
AisTRÖMEU med elektricitetens användande, me-

delst en från England enkom beställd utomordentligt kraftig elektricitets-maschin. Ifrån Maj
i'y'79 till December 1780 gjorde han en utländsk
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resa, i sällskap med en Grefve Sparre, genom en
del af Tyskland, Nederländerna, Frankrike och
England, hvarunder längsta vistandet var i Paris.
Sistnämde år, 1780, blef D:r Dubb ledamot af Kongl. Vetenskaps- och Vitterhets-Sällskapet iGötheborg. Den 20 Augusti 1781 förordnades han, medelst nådig fullmakt, att vid
Kongl. armeens flottas Götheborgs - eskader ,
vara Amiralitets-medikus, hvilken tjenst han till
181 2 bestridde. Då en arme, 1788, sammandrogs mot Danskarne på rikets vestra gräns,
konstituerades han dervid till förste Fält-medikus, likasom han 1807 och 1808, vid truppers
sammandragande i och omkring Götheborg, förordnades till Öfver-fåltiäkare. Kallades 179^
till ledamot i denna Kongl. Vetenskaps-Acadeini, inför hvilken, den i Juni 1796, upplästes hans åminnelse-ta] öfver Kansli - rådet och
Kommendören af Kongl. Wasa-Orden , Baron
Clas Alströmer. År 1802 blef han ledamot
af Kongl. patriotiska Sällskapet. Förordnades
af Kongl. Maj:t, 1804 den 27 December, till Ledamot ien komité för upprättande af en karantäns-anstalt emot den då befarade gula
febern, och hade största delen vid utarbetande
af karantäns-reglementet, så väl som vid sjelfva karantäns - anstaltens iordningställande på
Känsö i Götheborgs skärgård, i hvilken inrättnings styrelse han deltog till år 18 19. För
dessa arbeten behagade Konungen låta tillställa
honom en brillanterad gulddosa; äfvensom han
redan den i Mars i8o5 erhöll Kongl. WasaOrden.
Sistnämde år den 24 Januari emottog
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han preesidiura uti Kongl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhäl eGÖtheborg,
ti
hvilket han följande året vid samma tid lemnade, med ett tal
om lärda samliällens upphof och ändamål, med
någon tillämpning på samhället i Götheborg, och
på den ortens fördel af dess bestånd och förökade verksamhet. 1810 den 10 Januari förordnade Kongl. Maj:t honom till en af ledaraöterne uti komiten till beredande af en allmän
fattigvård i riket. 1811 den 28 Januari utnämdes han till Kommendör af Kongl. WasaOrden, och den 27 derpå följande Maj till Riddare af Konung Carl XlII:s Orden. Erhöll s.
å. den 16 Maj diplom, att vara heders-ledamot
af Kongl. Collegium Medicum, Blef 181 3 ledamot af Bibel-Sällskapet i Götheborg, af Svenska
Läkare-Sällskapet och af Kongl. Hushålls-Sällskaperna i Götheborgs, Wermlands och Skaraborgs Läner. 1826 den 27 November undfick
han sin sista jordiska belöning, då Kongl. Maj:t
täcktes pryda honom med St. Korset af Kongl.
Wasa-Orden, och den 6 Januari 1824 undfick
han den himmelska, då han, efter en längre tids
ålderdomsbesvär, stilla och frimodigt afsomnade,
på 8 dagar nära, 84 år gammal.
I sitt yrke, såsom läkare, var han allmänt
erkänd såsom ulruärkt skicklig, och följde sin tid
i kunskapers inhämtande och årliga förökandet af
sitt goda bokförråd. För vetenskapens lugna och
gagnande utöfvande sörjde han på det sätt, att
han, genom faderlighet och gästfrihet, sammanhöll alla i staden praktiserande läkare såsom
bröder. Men för Götlieborgska samhället i det
hela , var han öfver ett hälft århundrade en
ovärderlig och sällsynt nyttig medlem. Direktören vid Ostindiska Kompagniet, Niclas Sahl-

GREN, hade testamenterat en summa af 25,ooo
R:ur, till någon nyttig och varaktig inrättning
för Götheborgs invånare, och då, efter en prisfrågas framsättande och besvarande, det beslöts,
att ett sjukhus skulle vara det nyttigaste och
nödvändigaste för staden , uppdrogs åt Doktor
Dubb upprättandet af Sahlgrenska sjukhuset, hvarvid han utsågs till läkare och styresman 1782,
h vilken befattning han bibehöll till år 1804, då
han, enligt sin rättighet, utnämde Doktor Joh.
Jag. Ekman till sin efterträdare.
Den vidsträcktaste och mest ingripande af
Doktor Dubbs mödor för Götheborgs stad , var
likväl inrättandet af en allmän arbetshus- och
fattigförsörjnings-anstalt till tiggeriets utrotande. Redan 1795 uppgaf han i flcre numror af
Götheborgs tidningar sina tankar och förslag
derom till pröfning och vidare utarbetande. Å.r
1797 trycktes komiterades betänkande derom
och förslag till reglemente derför , hvilket den
20 Aug. 1799 af Kongl. Maj:t stadfästades, och
den 20 December s. å. hade direktionen sin första sammankomst. I denna direktion var D:r
Dubb beständigt ledamot, och sedan i8o5, på
magistratens och stadens invånares samfäldt yttrade önskan, beständig ordförande. Alltifrån år
1800 utgaf han årliga berättelser och redogörelser för denna inrättnings förvaltning, och år
i83o undertecknade han en sådan för trettionde
gången. Aldrig har någon bättre, än D:r Dubb,
förstått, att använda frimureriet till nyttiga ändamål; ty, jemte det stora förtroende han ägde
hos stadens invånare i allmänhet, hade han äfven mycket biträde af sin inflytelse på de högre klasserna, såsom Ordförande och Styresman
i frimurare-logen , icke allenast vid fattigför-
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sÖrjningeiis föista organisation, ulan också för
att finna upplysta och nitiska embetsmän och
tjenstgörande vi(J dess förvaltning och handhafvande. Också visade Götheborgs invånare sin
aktning och tacksamhet för hans oaflåtliga mödor till samhällets bästa. Redan 1806 slogs en
större skådepenning med D:r Dubbs bröstbild på
ena sidan, och på den andra, denna inskrift:
"Erkänsla af Götheborgs stad, hvars fattigvård,
"inrättad efter hans förslag, vann verkställighet
"genom hans drift", samt i afskärningen : "På
"stadens Äldstes bekostnad 1806". Då hans
kropps volym på sednare åren tilltog, och rörligheten isamma mån aftog, så att det blef en
nödvändighet för honom att dagligen aka för
sin praktik, och hans alltid inskränkta tillgångar svårligen kunde bestrida kostnaden der vid,
försågs han med kusk och hästar på stadens bekostnad, samt slutligen beviljades honom en årlig pension af 1000 Rrdr banko.
Ännu en gagnande inrättning i Götheborg
har genom D:r Dubbs nit och verksamhet vunnit sin tillvarelse: Chalmerska slöjde - skolan.
Framlidne f. d. Direktören vid Ostindiska Kompagniet, Kansli-rådet och Kommendören Wn.iJAM Chalmers, som dog 181 3, testamenterade
all sin qvarlåtenskap till en sådan inrättning,
som stäUdes under frimurare-barnhus-Direktionens förvaltning. D:r Dubb, såsom Ordförande i
denna direktion, fick mycket och långvarigt besvär med prosesser både i Canton och i London med personer, som gjorde anspråk på denna qvarlåtenskap, vSå att han icke förr än i83o
fick den glädjen, att se denna skola i full verksamhet.
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För öfrigt företogs nästan ingen anstalt eller förrättning till stadens ocii det allmännas
båtnad, der icke D:r Dubbs ljusa blick och kraftfulla verksamhet anlitades, såsom rådgifvare eller styresman. Hans valspråk såsom Riddare och
Kommendör, var: Prodesse, och om honom kan
man med säkerhet säga: profuit viventibus et
posteris.
Doktor Dubbs tryckte skrifter:
1. Academisk afhandling om källvatten uti och
omkring Upsaia, Del. I. Praes. Torb. JBergMAN.
Upsaia »770.
2. Diss. grad, sistens meditament^ circa methodum luis venereae curanda?. Praes. Ad.
MuRRAY. Upsaia 1779.
3. Samling af rön och upptäckter uti fysik ,
medicin , kirurgi , naturalhistoria , kemi ,
hushållning, åkerbruk, handel, sjöfart, slöjder, m. m., jemte biografier öfver betydande lärde män. i2Häft. eller 2 Band. Götheborg 1781. (Öfver detta arbete lemnade
Kongl. Vetenskaps-Academien den 21 Nov.
1 78 1 ett gillande och hedrande utlåtande.)
4. Handlingar rörande Sahlgrenska sjukhuset.
Götheborg 1785.
Fortsättning deraf, ibid.
5. Åminnelse-tal öfver Kansli - Rådet, m. m. ,
Friherre Clas Alströmer, uppläst i KongL
Vetenskaps-Academien den i Juni 1796.
Stockholm 1796. Med ett bihang om den
aflidnes sjukdom och kropps-beskaffenhet.
6. Uti KongL Vetenskaps-Acad, Handlingar:
1817, h. I. Anteckningar om sillfisket i Bohus Län. i 818, h. !, om karantäns-anstalterna på Känsö.
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Uti Läkaren och Naturforskaren: Tom. V.,
sid. 1 5. Underrättelse om Sahlgrenska sjukhusinrät ningenGötheborg.
i
8. Uti uppfostrings-Sällskapets tidningar : 1785,
N:o 6. Bref, med berättelse om två casus
af Lepra.
t). Uti Journal de Médécine: Consultation om
Kansli-Rådet Baron Alströmers sjukdom.
Dessutom flere smärre skrifter, tid efter

annan tryckte i Götheborg, såsom: Underrättelse för sysslomännen vid Götheborgs allmänna
fattigförsörjnings-anstalt, 1802. — Beskrifning
på de soppor, som till de fattiges försörjning
beredes , och om Rumfordska soppan , m. m. ,
samma år.

Kongl. Vetenskaps-Academien har under loppet af år 1 833 fått eniottaga följande
föräringar :
Till Zoologiska Museum:
Af Hr Banko-Gommissarien v. Hofstéw: 4 st. Corythiis
enucleator.
Hr Öfverste-Kammai jiinkaren , Grefve N. Bonde: 2:ne
st. Gasterosteus Spinachia.
Hr v. Presidenten af Robsow: 6 st. Gorythus enucleator.
Hr Prosten Ekström: i st. Meles taxus, junior.
1 st. Falco Nisus. $
2 s Sturnus vulgaris, jun.
X • Emberiza nivalis.
2 » Anthus rupestris
(Sc ^
r o Cucuins canorus.
I t Strepsilas collaris.
I » Larus canus, jun.
I É Sterna Gaspia
samt 2:ne ägg.
3 t Anas clangula, i cf > ^ f.
4 • a » giacialis, 2 cP^, 2
i » Liparis barbatus.
FJere o Planariae och Grustace'er.
Hr Baron Schwerin, genom Hr B.yttmäslareu A. Toll:
I st. Gervus capreolus
med skelett.
Hr W. v. Wright: i st. Vespertilio Nattereri.
I st. Caryocatactes guttatus o^.
1 ö Fringilla montana
I ö Scolopax rusticola
Åtskilliga Fiskar, Crustace'er och Maskdjur från Bohusläns Skärgärd.
Hr Brukspatron Hedberg: i st. Tetrao tetrix Var. cf'
Hr Hofjägmästaren Falk: 3 st. hvita skinn af Ga»
nis Lagopus.
I st, svart dito af dito.
i » Fringilla coccolhrausles.
Hr Professor Retzius: 2 st. Ascaris Pythoni^.
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Af Hr Öfversle vow Post: i st. Lanius excubilor.
I » Fringilla donieslica.
Hr Peter Frus: i st. Turdus merula
Hr Öfveisle AngkarswÄrd: i st. bete af Monodon
mouoceros.
Hr Gelbgjutaren Boström: i st. Strix bubo ^ med 3 ägg.
Hr Häradshöfdingeii Alner: i st. Falco palumbarius,
Hr Öfverste-Lieutenant
Fredenheiu^: i skinn af Ganis
jun.
Lagopus.
Hr Revisor Björkman:
i st. unge af Ganis Vulpes
Var. crucig. nigra. i dygn gammal.
I st. Scolopax gallinago
Hr Lagman Sjöstedt: i st. Falco Nisus tj^.
Hr Magister Neidel:
i » Strix brachyotus
Hr Grosshandl. Wallis: I u Cyprinus doratus Var.
Hr Baion E. G. Ehrengrona:
i st. Falco strigiceps,
Adultus.
Hr Källai-mästaren Otter: i st. Fulica ntra o^.
Hr Kandidaten Friedländer: i st. Anas Penelope o^.
Hr IVisser: En vacker samling ödlor, sköldpaddor,
grodor, ormar, insekter m. m. från Columbien.
Hr Öfverste Wetterstedt: En Upupa Epops cf.
Hr Fanjunkaren O. Hulting: Ett skinn af Ganis Lagopus iöfvergängsdrägt.
Hr Doktor Ntbl^us: Ett Fringilla canaria.
Hr Professor Fries: i st. Angtiis fragilis.
I » Perca cernua.
3 » Gyprinus erythrophthalnius.
4 o
>
s rutilus.
Hr Öfverste Hammarsköld:
1 st. Gyprinus rutilus. Var.
2 » Gyprinus gobio.
2 1) Gossus ligniperda.
Hr Grefve Spens: Åtskilliga petrificerade snäckor.
Hans Excellence Hr Grefve v. Suchtelex:
I st. penis af Hvalfisk.
1 »
j» af Tricheciius rosmarus.
2 » Pavo cjislatus, pulli.
b 1) Gallinula crex, pulli.
I t Pavo cristatus
1 t Falco palumbarius, jun.
2 » Giiamaslconter.

Af Hr Händelsmannen Callerstböm: En Podireps cristalus.
Hr Doctor Harlan i Pliilade!phia: 4^ aftryck i gips
af fossila ben till Mammalier och af Palaeader.
4'^
2 si. peti ilicerade snäckor.
Åtskilliga amfibier och fiskar.
Hr Gevaldigern Wigelius : i st. Gypselus apus q^.
Hans Excellens Hr Grefve Mörner:
i st. Halichoerus
griseus, jun.
Hr Advokat-Fiskal Lagerlöf: i st. Blennius viviparus.
Hr Provisor Dalstböm:
En samling af Brasilianska
insekter.
Hr Goopvaerdie-Kaptenen N. J. Oden: i st. Dioniedea
exulans samt i st. Sula.
Hrr J. & A. Törnqvist: i st. Gypselus apus.
Hr Professor Wahlberg; i » Goluber laevis,
I » Lacerta agilis.
I » Salamandra vulgaris.
Hr Baron Claes Raab:
i ö Jynx torqviila.
Hr O. S. Rydberg: i a Limax maximus.
Hr Kryddhramhandlaren P. G. Zetterholm:
I st. Anguis fragilis.
1 » Vipera berus.
2 » Goluber natrix.
Hr Organist-eleven Blomdahl: 4 st. Helix poraalia.
Hr G. Ahlin: i st. Eqvus caballus, foetus.
Hr Handelsmannen
P. Broberg;
i st. Acipenser
Sturio.
Vaktmästaren Holmgren : i st. Garyocatactes guttatus
Hr Expeditions-Sekreteraren Elgenstjerna: i si. Gypselus apus jun.
Hr Advokat-Fiskalen A. Roman:
2 st. Cuculus canorus jun.
I st. Garyocatactes guttatus.
Hr Handels- Bokhållaren Ghristjerson:
i st. Sciurus
vulgaris
Var. niger.
Hr Skottraästaren Herenius: i st. Strix bubo
Hr Fabrikören Keiller: 2;ne aftryck i gips af en Palaead
och en fossil Ormbunke.
I st. Buccinum antiquum.
1 » Pecten.
Hr Expeditions-Sekreteraren Ta\on: i st. Gaslerosleus.
2 st. Sygnathus.
I * Gycloplerus lumpus.
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Af Hr Fabrikör Wimmerrrans: i st. Gallus domcslicus.
Hr Kapten Sundevall: i st. Felis calus, Var.
Hr rasiticiis.
Öfverste-Löjtnanten Kalmberg;
i. st. Lestris paHr Lands-Seci eteraren F. Hallen: i st. Uria grylle jun.
Hr Kapten J. F. Westfuss: i st. Motacilla afba, albinos var.
Hr Öfverste Posse: i sf. Strix bubo ^.
Hr Kansli-Ptådet Anckarloo: En utmärkt samling af
Brasilianska foglar.
Hr G. H. Eggers: i st. Sciurus vulgaris
Hr Professor Nitzscu i Hal le: En samling af Tysklands Flädermöss- samt Sorex-arter m. m.
Af Svenska Jägareförbundet hafva följande saker blifvit till Museum aflemnade:
7 st. Canis Lagopus (skinn).
3 • Strix nyctea.
I 9 Falco albicilla.
I » » 8 palumbarius cr^ jun.
I • Goracias garrula.
1 1 Tetrao tetrix
jun. Var.
2 • Fulica atra cf.
i » Pyrrhula vulgaris var. alb.
f »
»
t
»
» var. nigia.
I ö Uria grylle.
1 9 Slurnus vulgaris.
3 » Fringilla chloris och Coelebs q^,
2 0 Muscicapa atiicapilla <Sc grisea.
I ö Sylvia Trochiius.
1 B Sitta europasa.
3 )) Emberiza nivalis.
I 1) a
M Lapponica.
H. E. Hr Grefve van Suchtelen har till Academien
förärat: en Bezoar-sten, omfattad af en guldring med deri
fastade 4 små kettingar af samma metall , till stenens upphängande, samt en tarrasten af svinkreatur, bestående mest
af har, hvilken sten var infattad i silfver på lika sätt som
den ofvannämde.
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