
13

skabets naturvidenskabelige Afhandlinger. Der beskrives deri 518 
Arter af Planter, af hvilke over 500 forhen ere ubeskrevne, for
uden adskillige, som ere optagne i Fahis Emmeratio efter Thon
ning, det indeholder ogsaa endeel nye Slægter. Efter det anför- 
te Antal af Arter synes det ikke at Guinea kan maale sig med 
de fleeste andre tropiske Egne, i Henseende til Vegetationens 
Mangfoldighed, og maa ligeledes staae langt tilbage fra Sydafrika, 
hvis Flora er en af de rigeste vi kiende. Den store Rigdom af 
Palmer og træagtige Brægner, som andre tropiske Egne frem
vise, savne vi i Guinea ; ikke heller fremtræder der nogen be
tydelig Ejendommelighed i Hovedformer, de fleste Familier ja 
endog Slægter ere fælleds med det tropiske Asien eller Amerika. 
Dog fremtræde nogle characteristiske Former som Adansonia og 
adskillige her beskrevne nye Slægter.

Professor Zeise har fundet at Platinets Forchlorid behandlet 
med Viinaand giver en mærkværdig ny Forbindelse, der foruden 
Platin indeholder Kulstof og Ilt, maaskee ogsaa lidt Brint. Man 
erholder det lettest af 1 Deel Platinforchlorid og 12 Dele Viin
aand til omtrent 96o. I en Retorte med Forlag udsætter man 
denne Blanding for en maadelig Varme, indtil der udskiller sig 
et kulsort Bundfald, og over samme staaer en klar og kun lidet 
farvet Vædske. DenVædske, som ved dette Arbeide overdamper, 
indeholder, som let var at formode, Saltæther, og den over 
Bundfaldet i Retorten staaende Vædske er stærkt suur; en Om
stændighed, der hindrer den dannede Platinforbindelse fra at for
anledige en Forbrændning, som den ellers frembringer med Viin- 
aanden. Efter at Vædsken er fragydet, maa det sorte Bundfald 
saalænge udvaskes med varmt Vand, indtil dette ikke længere 
viser Spor af Syre. Under Udvaskningen udvikles ætheragtige 
Luftbobler af Pulveret, og hvad der synes mærkværdigt, ofte
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mere naar det har henstaaet i nogen Tid med Vandet. Dette 
Legeme liar, ligesom Platinilterne og fiintfordeelt Platin, den 
Egenskab at bestemme Brinten og Ilten til Forening; og ligesom 
visse andre Platinforbindelser formaaer den at foranledige Viin- 
aanden til en Forbrænding, der efter Omstændighederne enten 
er hurtig eller langsom, og i sidste Tilfælde at danne Ædike- 
syre. Har man truffet vel de behörige Omstændigheder ved Til
lavningen, antændes denne Forbindelse endog ved den blotte Op
vartning, uden Luftens Adgang, med en svag Explosion og stærk 
Gnistren. Det samme skeer naar den bringer Viinaand i Brand. 
Ved Henstand tabes for en Deel denne Egenskab. Ved at af
brænde for sig giver det Kulsyre, lidt Ildluft, og en ringe 
Mængde af en Fugtighed, der gjerne indeholder Ædikesyre. Vor 
Platinforbindelse bestemmer ikke Æther, Steenolie, eller Ter
pentinolie til at brænde. Viinaand med Kali bestemmer den let
tere, Viinaand med Syre vanskeligere til at brænde, end dette 
skeer ved reen Viinaand.

Ved sine Opdagelser over Xantogensyren og Xantogenolien 
havde samme Forfatter gjort os bekjendt med en ny Classe af 
Svovelforbindelser. Han ventede allerede medens han bearbei- 
dede denne Opdagelse, at finde lignende Sammensætninger i Na
turen. Denne Forventning er heller ikke bleven skuffet; Forf. 
har fundet at den Olie man ved Overdampning (Destillation) 
kan udskille af Asa foetida er en saadan Forbindelse. Naar den 
drives gjennem et glödende Porcellainrör, giver det Kul, Svo- 
velbrinte og Kulbrinte. Med Kaliær giver den en Blanding af 
Svovelkaliær, Kul, og Brindluft, blandet med lidt Kulbrinte. 
Svovelets Mængde i denne Olie anslaaer han efter nogle forelø
bige Forsög til een Femtedeel. Mængden af Brindt bestemmer 
han paa en nye, meget beqvem Maade, ved at udsætte Oliens 


