
Professor Og Ridder Schumacher har forelaest Selskabet en Afhand
ling over conchyliologiske Systemer, og om nogle toskallede Conchylier. 
Han gjör deri opmærksom paa de Forsigtighedsregler der ere at iagttage 
ved Dannelsen af Systemer i Almindelighed, og conchyliologiske i Sær
deleshed. Forf. gjör et Forsög til at deleLinneés Myaslægt i flere, efter 
Hængselets Indretning. Hængslernes Beskaffenhed er oplyst ved Teg
ninger efter Naturen. Slægterne ere folgende: My a, hertil M. arenaria 
og M. truncata, Periploma, nemlig P. inæquivalve, Auriscalpium, 
hvoriblandt A. anatinum og A. guiencnse, Scrobicularia, nemlig S. calca- 
rea eller Mya orbiculata Spengl. og S. inflata, en Afart af Tellina eden
tula Spengl., Margartifera, hvoriblandt M. fluviatilis, eller Unio mar
garitifera Retzii, Unio, hvortil de fleste af Retzius og Spengler anförte 
Arter höre, Prisodon, hvoriblandt P. obliquum og P, trigonum, Pax- 
yodon, hvoriblandt P. leve og P. ponderosum.

Doctor Lehmann, som först har studeret Botaniken under vor 
Hornemann, og siden gjort en vidtlöftig Reise til sine Kundskabers Ud
videlse, har forelagt Selskabet en Monographie over Primulerne, hvori 
han beskriver 43 Arter af denne Slægt, I de nyeste botaniske Haandbö- 
ger opregnes ikkun 20; altsaa ere 23 nye. Af disse ere imidlertid 7, 
som Selskabets plantekyndige Medlemmer ansee for blotte Afarter; men 
endda blive 16 nye Arter tilbage, hvormed Forfatteren har beriget Bo
taniken. Artmærkernes Angivelse er affattet med tilbörlig Korthed, Sy
nonymerne opregnede med passende Udforlighed. Ved de Arter, som 
findes paa de europæiske Bjerge, er Holden, i hvilken de voxe, ogsaa 
saa meget mueligen angivet. Selskabet har fundet denne Afhandling 
værdig at optages i dets Skrifter, og tilkjendt Fbrfatteren sin Medaille i 
Sölv, som et Agtelsestegn.

Professor Örsted, Ridder af Dannebrogen, har forelagt Selskabet 
Forslag til .nye danske Kunstudtryk i Chemien. Han bemærker at det
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danske, tydske, svenske og hollandske chemiske Kunstsprog, siden den 
antiphlogistiske Chemies Indforelse, ikkun er en Oversættelse af det 
Franske. Ved disse Oversættelser har man begaaet den Feil, at betegne 
de forste, meest usammensatte Grundstoffer vi kjende med afledede eller 
sammensatte Ord, af hvilke det da naturligviis. ikke var mueligt at danne 
lette og beqvemme Udtryk for de sammensatte Gjenstandé. En Folge 
heraf var da, at man maatte blande det indenlandske Kuftstsprog med 
fremmede Ord, der fjeldent föjede sig efter Sprogets egen Grammatik. 
Den Vej, Forfatteren gaaer for at finde Navn til et Grundstof, besraaer 
deri, at han vælger et Ord, der betegner en udmærket vigtig Egenskab 
hos Tingen, og opsöger i dette den forste Grundlyd. £>isse modtage 
altid i Sproget en nærmere Bestemmelse, enten ved en Tilsætning, eller 
en let Bogstavforandring, hvorved der dannes Afarter, skikkede til at 
betegne forskjellige beslægtede Begrebet, Saaledes'gaaer ir, som en 
Grundlyd gjennetn Brand, Brænde, Brynde, Brunst, og blot en Bog
stavforandring bestemmer deres forskjættige Betydning. De Gamle gjor
de ogsaa Forskjæl paa brinna og brennæ, ligesom vi endnu paa sidde og 
sætte, ligge og lægge, synke og sænke, og denne Forskjæl vedligeholdes 
endnu i det Svenske. Ligesom man kalder et antændt Legem, en Brand, 
mener derfor Forfatteren, at man kunde kalde et Stof, der udmærker 
sig ved en overordentlig Brændkraft Brind, eller Brint. Dette Navn 
foreslaaer han da for Vandstoffet, hvis gjængse Navn han forkaster, deels 
fordi det gjör en Sammensætnings Navn til Besranddel i Navnet paa en af 
dets Bestanddele, deels, og allermeest, fordi man deraf intet Navn kan 
udlede for de afledede Begreber for Exempel de Franskes: hydrure, et 
Brinte; hydrogener, at brinte; hydrogénation, Printning; deshidrogena* 
tion, Afbrintning; protohydrure, Forbrinte; perhydrure, Fuldbrinte 
o. s. V, Paa samme Maade danner han for det, man hidindtil kaldte 
Suurstof, Navnet Ilt, og deraf; at ilte, oxygener', et Ilte, oxide;
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Iltning, oxydation; at afilte, desoxy gener; Afiltning, désoxydation; 
iltelig, oxydable; Fohlte, protoxyde; Tveilte, deutoxyde; Fuldilte, 
peroxyde.

Vei nærmere Eftergrandskning bemærkede Forfatteren, at de 
Rodord, han havde valgt, vare fælles for det Danske, Tydske, Svenske 
og Hollandske, kort for alle skandinaviske og germaniske Sprog. Heraf 
tog han Anledning til at omarbeide denne Afhandling, og give dens 
Gjenstand en videre Udstrækning. Dette har han gjort i et latinsk Pro
gram til Reformationsfesten Aar 1814 ved Universitetet. Han foreslaaer 
deri en fælles Grundvold for det chemiske Kunstsprog i alle disse 
Tungemaal, ligesom man har i alle dem, der nedstamme fra det 
Latinske.

Samme Forfatter har forelagt Selskabet en Afhandling over Lo
ven for de electriske Virkningers Svækkelse med Afstanden. Cou
lomb havde, ved sit Electrometer, sögt at bevise, at den electriske 
Virkning forholder sig omvendt som Qvadraterne af de virkende 
Punkters Afstand. Denne Lov syntes saa naturlig, at man neppe 
kunde tvivle om dens Rigtighed. Imidlertid havde allerede Volta 
gjort Forsög, der ikke vilde stemme hermed, og Simons skjönne 
Forsög, tned et dertil meget vel udtænkt Instrument, syntes aldeles 
at gjendrive Coulomb. Paa den anden Side ere dog de Forsög, hvor- 
paa Coulomb beraaber sig, ikke mindre vigtige. Forf. har derfor 
gjentaget de Coulombske Forsög, med det Redskab denne selv har 
angivet, og derved fundet, at den af Coulomb opstillede Lov virke- 
ligen finder Sted for Afstande, der hverken ere meget store ellet 
meget smaa. I smaa Afstande angiver det Coulombske Electrometer 
en Aftagelse omtrent i det omvendte Forhold af Afstandene, lige
som Simon angiver det. I meget store Afstande derimod, kan Af
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