
S?r

-—.......... «jnxi........■'■*■**

Sammenlignende Forsog med Lichen nivalis og 
Lichen islandicus.

Af

Herr Apotheker T y c h s e n paa Ko>ngsberg.

§. r.

e Professor Strom vaa Eger tilsendte mig forige Sommer en Qvamitet 
Lichen nivalis, med der Hnffe, at jeg vilde underssge samme. Professoren 
havde beman kel: at naar Mosen blev kogt med Melk, saa foraarsagede den en 
Opbrusen, hvilket Hans Hoioervcerdighed meente, maatte komme af en Syre, 
som den indeholdt, hvilket var saa meget mere rimelig at formode, da man 
ved at tygge den bemcerkede en syrlig Smag. Professoren troede og: at denne 
maaskce kunde bruges, som et Nceringsmiddel, istcden for Lichen islandicus, 
paa de Steder, hvor denne ikke sandles.

§. 2.

Den mig tilsendte Lichen nivalis var blandet eller giennemgroet med 
noget Lichen rangiferinus; fra denne, fanvelsom fra nogle Granl'lade, 
Stilke og andet Smaat føg te jeg fer st at befrie den. Da den var saaledeS 
renset, veicde den sexten Lod. Jeg hakkede den nu saa fmaa, som man i 
Almindelighed pleier at fficere Urter til Kryderthee, og anstille felgende For
søg med den.

§- Z.
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§- 3-

For bøl selv ak fee denne Op brusen ved Melken (§..1), saa kog jeg et 
Lod af de« hakkede MoeS og kogle den m d l6 Lod Melk, sualcenge, at den 
blev fan ly" fom en Grsd; men jeg kunde ikke bcmorrke denne Opbrusen; maa- 
slkee er det ikkun ved dcn ganfpe friske MoeS ar dette bemærkes. Derimod 
bemcerkede jeg tydeligen en kilstedevcerende Syre, thi Melken piltes ad, o£ 
kndj^isnt vel Mosen blev mecc og Groden tykaglig, faa, naar man trykke paa 
den med en Finger, viste sig lydelig Vallen. Maaskee naar denne MoeS ma
les til ordentlig Meet, Grsden da vil blive jevnere og mere sammenholden, 
men sVieere Melken vi! den vel alletider, thi endog da den var asi^yllet Med 
hedt Vand, blev Melken endnu ostet eller adffilt.

§. 4.

Nu log jeg i Lod hakket Lichen islandicus, kogte ben og med 16 Lod 
Melk, faalcenge, til det blev saa tyk som en Grov. Denne lignede mere en 
virkelig Grod og var jevnere, meelagtig og farumenhamgender. Melken skar 
eller ostede sig heller ikke her, fom ved forste Forfsg. Dog var ben Grod af 
Lichen nivalis hvidere og smagte bedre end denne af islandsk MoeS.

§. 5.

Ved Mosens Underfsgning var min Hensigt for det fsrste, at underfsge 
om ben og virkelig indeholdt en Syre, fom kunde fremstilles eller ved Forfsg 
bevifts deri, og derncest, hvor mange oplofelige nærenbe Dele den indeholdt. 
Da nu islandsk MoeS allerede er bekiendt fom et noererigt Middel, der kan 
bruges ifrebeu for andre Fsdemidler, faa sammenlignede jeg Lichen nivalis 
med Lichen islandicus.

§. 6.
Min Hensigt var da ferst at underfsge, om Mosen og virkelig indeholdt 

en Syre, og for at erfare, af hvad Natur denne var, saa bleve folgende 
Forfsg anstille.

Bbb 2 §. 7*
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§. 7.

Et Lod Lichen nivalis blev overgydet med koghed Vand, og hensat 
saa lcenge til det blev koldt, da jeg giermemsiede den lidet uklare, men ufar- 
vede, Infusion, og proberte den med folgende Reagentia eller modvirkende 
Midler:

a) Den blaa LakmoSkincmr sik af denne Infusion en rsd Farve, men den 
blaa Viokensirnp,'sem var fortyndet med Vand, blev ri forandret.

b) Til en anden Portion blev gydct Kalkvand. Dette syntes ikke at for- 
aarsage nogen Forandring paa Infusionen, undtagen at den syntes at 
blive klarere.

c) Kalkjord i Salpetersyre oplest tilvejebragte heller'intet Bundfald.
d) Selv i Vitriolsyre oplest foraarsagede heller ikke noget Bundfald.
e) Kalkjord i 2Edike oploft yttrede heller ikke nogen Virkning paa Infu

sionen.
f) Og ligesaa forholdt sig Infusionen ved tildryppet Btyeoedike; den blev 

vel lidet uklarere, men dette sikeer og naar Blyeadiken kommes i reent 
Vand.

g) Iernvitriol oplest i Vand forandrede heller ikke Infusionens Udseende, 
saa ar Mosen ikke indeholder noget Adstringerende.

At denne Moes indeholder en Syre, beviser Forsoget a; dog er den ikkun 
svag, siden den ikke forandrede Violensirupens Farve, men af hvad Natur 
Syren er, er vanskeligere at sige. Luftsyre kan det ikke vcere, siden Kalk
vandet ikke blev bundfaldet b. Sukkersyre kan det heller ikke vcere, da ikke 
Forsogene c, d og c gav noget Bundfald. TEble- og Viinsteensyre kan det 
heller ikke vcere, thi ellers vilde den have bundfceldet Vlyecediken f. 2Edike- 
fyre kan man vel neppe forvente i Mosen; maaskee er det en sceregeu Syre, 
som med det adstringerende Vasen forenet frembringer Galcrblesyre.

§. 8.
Jeg proberte og at afdampe over meget lind Varme en saadan Infusion, 

men en Syre kunde ikke paa denne Maade fremstilles.

§• 9.
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§. 9»
Nu tillavede jeg en ligesaadan Inftlsion af Lichen islandicüs, og pro# 

herte den med samme modvirkende Midler.
1) LakmoötincturenS blaa Farve blev ligeledes forandret i en rod, men Vio- 

lensirupenS blaa Farve led ingen Forandring.
2) Ved KalkvandetS Tilgydning blev Infusionen lidet klarere og lidet guul# 

agiig.
3) Af dcn i Salpetersyre oplofts Kalkjord led Infusionen ingen Forandring.
4) Af eplsst vitriolfyrel Selv blev den ligcsaa lidet forandret.
5) Og ikke mere virkede den paa den i 2Edike opkofte Kalkjord.
6) Blyccediken foraarsagede noget Bundfald, dog ikke meget.
7) Derimod fik Infusionen af oploft Iernvitriol en violet msrkagrig Farve. 

Syren i begge Mose er da vel en og den samme,, men den i ielandff Moe« 
indeholder nok mindre Syre, men tillige noget adstringerende Vasen, som 
den ferste mangler.

§. 10.

Ogsaa en Infusion af islandsk Moes blev meget langsom afdamvet, 
men formedelst det Slimagtige og den ringe Mcengde Syre, denne MoeS in
deholder, saavelfom Syrens såregne Natur, lader den sig ikke paa denne 
Maade udbringe.

§. I I.

For ar erfare, hvor meget den Syre, Moscne indeholdt, og det ad
stringerende Vcesen, som den islandske MocS indeholdt, kom overeens med 
Galcrblencs adstringerende Vasen, saa proberte jeg en Infusion af Galcrb- 
lene med famme Reagentia.

a) Lakmosnncturens blaa Farve blev forandret i en rod Farve, og denne 
samme Bukning tilveiebragte Infusionen paa den blaa Violensirup.

b) Kalkvandet giorde heller ikke Dccoctct eller Infusionen klarere, men rvert- 
imod blev det blaaagtigt tykt, der satte sig ogsaa et graaagligt Bundfald, 
og den Vådske, som stod oven over, var gronagng.

c) Med Kalkjord j Salpetersyre oploft blev intet Bundfald tilvejebragt.
Bbb 3 d) Heller
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d) Heller ikke med yittiolfprct Sølv.
e) Oa ligesaa lidet wcd Kalkjsrd opløft i TE dike.
f) Vlyecediken foraarsagede stärkt Bundfald.
g) Og I er nvi triol, fom man let kan tanke, foraarsagede et fort Bundfald. 

Na ar man uudrager a og b, saa kom denne Infusion temmelig overecnS med 
de foregaaende, i far med de sidste; men den islandsse Moes indeholder ikke 
saa meget adstringerende Vcesen, og maassee er Syren i Galablene og noget 
fruss'iellig fra den i Mofcne.

§. T2.

Jeg vilde nu og see hvorledes ct Afkog af disse Mose forholdt sig imod 
forhen anførte og flere modvirkende Midler. Jeg kogte derfor 2 Lod Lichen x 
nivalis med 64 Lod Vand, td 32 Lod var tilsiage, og giennemsiede Afkoget. 
Det havde ncesten ingen Farve, men vor mere uklar end Infusionen. Jeg 
probecte det med folgende Rcageutia:

a) Ved kilgydct Kalkvaud blev Decoclek klarere og lidet guulagtig>
b) Dette bemcerkeS ogsaa ved tildryppet lufiledigt flygtigt Ludsalt.
c) Der samme iaguog jeg vcd tildryppet opløft Vcrxlludsalt.
d) Tildryppet fortynder Vitriolfyre foraarsagede ingen Forandring.
e) Heller ikke blev ved tilsat opløst Salmiak nogen Forandring tilvciebragk.
f) Og Alun foraarsagede ligesaa liden Forandring derpaa.
g) Ved Tilgydning af Kalkjord i Salpetersyre opløst blev heller intet Bund

fald tilveiebragt.
h) Blyecrdikcn virkede heller ikke paa Decocket.
i) Og Qviksslv i Salpetersyre opløst heller ikke.
k) Af opløst Kobbervitriol blev Afkoget heller ikke forandret.
l) Og heller ikke af opløft Iernviniol.
tn) Og endelig blev det heller ikke forandret af Tinoplosning.

Alle disse Sammenblandinger lod jeg staae til den følgende Morgen, men de 
havde endog ikke meget forandret sig, Dog ved a havde sat sig runden om
kring i Glasset nogle smaa Kristaller som Sandskorn. De knirkede under 
Teenderne og havde ingen Smag. Ved at holde dem over Lyset blev de ikkun 
lider brune, og af destilleret TEdcke bleve de med lidet Brusen opløste. Glas

sene 
*
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sene a, b oß c vare og libet quiere. Alle de andre Glas vare endnu uklare; 
der havde vel assat sig lidet Bundfald i dem alle, men dette kom nok as Dc- 
coctet selv; thi i et andet GlSs med samme Decoct, hvor ingen Ting var til
sat, havde der og bnndfceldet sig noget.

§• '3-

Nu lavede jeg et ligesaadant AsKpg af Lichen islandicus. Dette 
havde en lider guulagkig Farve og var mere siimaglig. Jeg blandte nu og 
dette med de samme Reagenria.

1) Af K L vand blev Afkoget lidet kruunagtig, og den fslgende Dag havde 
cg affat sig saadanne smaa Korn (om §. i 2. a.

2) Af luftledigt flygtigt Ludsalt blev det ogsåa lidet bruunagtigt.
3) Ligcsaadan blev det af oploft tildryppet Vcextludsalt.
4) Fortyndet Vitriolsyre foraarsagede heller ingen Virkning paa Decoclek.
5) Heller ikke led det nogen Forandring af oploft Salmiak.
6) Og ligcsaa liden Virkning tilveicbragte Aluncplosningen.
7) Kalkjord i Salpetersyre oploft foraarsagede heller intet Bundfald.
8) Ved Tildrypning af Blyccedike blev derimod et Koagulum tilvejebragt, 

hvilket siden bundfceldte sig.
9) Salpctersyret Qviksolv virkede ikke paa Afkoget.
10) Vitriolsyret Kobber forandrede det heller ikke.
11) Derimod fik det af oploft Iernvitriol en purpuragtig eller violet Farve; 

maaskee var det det adstringerende Bassen eller Galceblesyre, som var 
Aarsag til Blyets Bundfaldning No. 8»

12) Tinoplosning foraarsagede et hvidt Bundfald.

§- r4.

Disse Forssg §. 12 og 13 bleve deelg anftilte for endnu notere at under- 
soge Mosen i Henseende til den indeholbende Syre, men fdrnemmelig og for 
at see, hvad Forandring disse Salte, og i seer de metalline, vilde tilvejebringe 
paa Afkoget eller paa Farvedelene, son» Afkogene kunde indeholde. Da Af
kogene af begge Mose bleve gicniremsigngere og brunere eller gulere af Kalken 
og de alkaliske Salte, faa viser bäte, at Farvedelene ere oploselig i Ludsaltene, 

ar
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at disse vel kulure udtrcekke Farvedelene, men og giere dem ubeqvemme til at 
hefte paa Tetet og at imodstaae Scebeprøven, maaffee og Solens Virkning. 
De m c radise Salte ville vel giere Farverne bestandigere, cg formedelst Jern
vitriolen ville bruunagtige Skakteringer kunne tilvejebringes; men overalt in
deholder disse to Mose, ister Lichen nivalis, vel ikke mange Favedcle; is- 
landff Mocs indeholder dog nok stere deraf.

§. '5-

Da jeg nu havde nogenledes undersøgt Infusionen og D e. cm af disse 
Mose, saa vilde jeg nu og erfare hvor mange i Vand opleselige Tele de inde
holdt. Jeg tog i den Henseende 4 Lod Lichen nivalis, fogte den forst ud 
i i4 Potte Vand, og Det paa Sieklude Efterblevne endnu to Gange med 1 
Potte Vand. Afkoget vc.v lidet tyk eller flimagtig, men havde ingen Farve. 
Jeg lod det staae Natten over, heldte om Morgenen Deeoctet sagte af et lidet 
meent Bundfald, og kogte det over langsom Varme ind til et tynd Extract. 
Da jeg tog Panden af Ilden og satte den lidet bort, koagulcrte det sig som 
en Skelee og løsnede sig selv fra Panden, da ellers Extracterne klebcr meget 
fast ved den. Det veiede 6 Qvintin. Runden omkring Panden havde sat 
sig en tynd Skorpe, som og lettelig blev løgnet. Denne veiede 1 Qvintin. 
Skcleen eller Extractet smagte ikkun lidet bitteragtig. Da den tilbageblevne 
Moes var terret paa Ovnen, veiede den 3 Lod og r O.vintin, altsaa var 3 
Qvintin oplest; maaffee ved oftere Kogning og mere Vand vilde endnu meer 
af Mosen vcere bleven oploft.

§- 16.

Fire Lod islandff Moes blev ogsaa med famme Qvantitet Vand tre 
Gange udkogt, giennemsiet, hensat Natten over og om Morgenen indkogt. 
Dette Decoct havde en lidet gu tilag ti g Farve, og var saa flimagtig som en 
tynd Havresuppe. Ved at indkoge Denne Suppe til den omtrent sik samme 
Tykkelse som den af Lichen nivalis, sik jeg 15 Qvintin ffeleeagtigt Extract. 
I Panden havde sat sig en tør Skorpe runden omkring, som lettelig løsnede 
sig og veiede 3 Qvintin. Mosen, som blev tilbage, veiede efter at Den blev 
torvet paa Ovnen ikkun 2 Lod. Den halve Deel var altsaa bleven opløft ved 

disse 
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disse kre Udkogninger, og vare de oftere blevne gientagne, elfer med mere 
Vand, saa havde vel endnu mere oploft sig §. 28. Den island De MocS 
er altfaa meget mere o pls.se li g end Lichen nivalis, indeholder vel tre Gange 
saa meget S kele ea g ligt, og da dette alene er den fordsiekige Deel af Mosen, 
saa er vel og den iol ud De DtOcS kre eller siere Gange saa Nttrerig som Lichen 
nivalis; imidlertid vil dog den sidste og kunde anvendes til samme Brng paa 
de Steder, hvor den ferste mangler, men vil vel ikke være saa foL.ende og 
lice rerig.

§• -7-
Da je<] titt vidst« hvor ttiange i Vand oplefetige ®cfe Lichen nivalis 

indeholdt, saa vilde jeg nu og see cm den indeholdt nogle harpixagtige Dele. 
Jeg kog derfor Giensatsen af Decoctet §. 15, kom det i en Kolbe og over- 
gydede det med bett stttrkeste Viingeist, digererte det i 24 Timer oq udpressede 
Viingeisten. ' Den havde faaet en guul Farve som ung stanff Vi in. Jeg 
flog noget Vand til og asoestillerte Viingeistcn, da der blev 7 Gran tort Har- 
pixagtigt tilbage.

§*  *8»
Da jeg formodede, at der ved Kogningen af denne GienfalS tillige med 

de extracragrige Dele ogsaa tillige var bleven oploft nogle harpixagtige, og at 
det var Aarfagen ak jeg ikke fik mere Harpixagligt §. 17, saa tog jeg r Lod 
stiff L ichen nivalis, overheldte den med den stttrkcfte Viingeist, digererte og 
udpreffde den. Viingeisten havde af denne friffe MocS faaet en stttrkere 
Tinckur, omtrent som gammel fransk Viin, og ved tilgydet Vand og paa- 
folgende Destillation fik jeg og 3I Gran Harpix, altsaa, i Henseende til kvan
titeten af Diosen, dobbelt saa meget som af dui udkogte Moee, og denne Har» 
pix tttndres og lettere af et Lys og br«ndte livagtigere end den §. 17.

§- ry»
Af samme O.vantitet islandff Moes, og paa samme Maade behandlet, 

fik jeg 7 Gran harpixagtigk Vttsen, af en bittrere Smag end af laichen ni
valis. Allsaa indeholder den islandffe MoeS og flere resinsfe eller harpix- 
agnge Dele.

Samling. V. B. (E C t §♦ 20.
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§. 20.

Da det er bekiendr, at Vcexkdclene blive ved en tor Destillation alt for 
meget af den heftige Jldsgrad forandret, faa at ikke de fande uforandrede 
Bestanddele fremkommer; de virksomme Dele og allerede vare udtrukne med 
Vand og Viingcist af Mosen §. 15, 17, saa underkastede jeg ikke disse Gien
satse nogen tor Destillation, men tog Gicnsatscn af Lichen nivalis §. 17 
og sorbrcrndre den i en Digle kil Affe. Denne veiede ikkun 10 Gran. Saa 
saa vare de sixe Dele Gi-nsaisen af 4 Lod Mocs indeholdt.

§. 21.

Paa det jeg nogenledes kunde erfare, hvoraf denne Aske bestod, blev 
folgende Forsog anstrkte: Icg flog forst lidet Vand paa Asken og giennemsiede 
den.*  Denne klare Vadffe farvede a) det gule Gurgemei bruun, b) det med 
Fernabuk rodt farvede Papir blaat, kundfceldte c) oploft Tungjord og d) vi- 
rrioksyret Selv. Affen indeholdt altsaa noget Alkaliff, Vitriol- og Saltsyre, 
eller vittioliserct Viinftcen og Kogsalt.

§. 22.
Til den noplesclige Jord, som blcv tilbage, dryppede jeg lidet Salpe

tersyre. Dcr oplosie sig en Deel af Jorden' med Opbrusen. Jeg giennem- 
sicde Oplosningen og probér te den med folgende Reagenna: 1) Et Par Draa- 
ber tilgydet Blodlud eller berlinerblaasyret Vcrxtludsalt foraarsagede intet 
Bundfald. 2) Et Par Draaber luftledigt flygtigt Lndsalt foraarsagede lidet 
Bundfald. 3) Sukkersyre tilvejebragte ft ftcrrkere Brmdfald; 4) og lige
ledes lufkfuldt mmeraliff Ludsalt. Affen var altsaa vel temmelig frie for 
Jern. Maaffee indeholdt den en liden Deel Bittersaltjord; men den storfte 
Deel, som var oploft, var nok Kalkjord. Den nu tilbageblevne Jord eller 
Affe, som var uoploselig i Vand og i Salpetersyre, bestod vel af l.det Kul- 
agtigr og Kiesekjor^. O.vantiteten var saa ringe, al man ci kuiide anstille 
flere Forsog med den.

§♦ 23.

Jeg forbrændte og Gienfarsen af den islandffe MoeS §. \6t Affen 
heraf vetcde ikkun 5 Gran. Jeg udludede den med Vand og proberte dette, 

men
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msu bet forandrede ikke det med Gurgemei og Fernabuk farvede Papir, gav 
meget lidet Bundfald med oploft Tungjord og endnu mindre med vitriolsyret 
Solv. Asken indeholdt alksaa ikke noget Alkalisk, ogfaa meget lidet vitriol
syret Viinftecn og ncrften intet Kogsalt. Jeg dryppede nu nogle Draaber 
Salpetersyre kil den uoplofte Aske. Den opleser sig for det meste og det med 
Opbrusen. Oplosningen forholdt sig saaledes: a) El Par Draaber Blodlud 
tilverebragte strax en l'laa Farve, og der nedsalte sig et blaat Bundfald, b) 
Ligeledes gav den Bundfald med luftlediqt flygtigt Ludsalt. c) Med Suk
kersyre gav den temmeligt Bundfald og d) endnu mere med mineralsk Ludsalt. 
Denne Affe ffiller ftg altsaa i Scerdeleshed deri fra den af Lichen nivalis, 
at den indeholder noget Jernagtigt og intet Alkaliff.

§. -4.

Nu vilde jeg og see om man kunde oplose det ffeleeagtige Ertract i en
kelte Bestanddele, eller fraffille en Syre. Jeg tog derfor saavel den torre 
som den fugtige Skelee af Lichen nivalis §. jo, kom den i en liden Retort, 
flog 8 Lod almindelig Salpetersyre derpaa, forelagde en liden Kolbe, bragte 
det til at koge og deftillerte en Deel af Syren over. Den Syre, som v*ü  
overgaaen, vciede §4 Lod. Det, som var tilbage i Retorten, havde en 
grenagkig giennemsigkig Farve. Da jeg under Destillationen ikke bemcrrkcde 
mange rode Dampe, saa destillerede jeg det ikke oftere med Salpetersyre; thi 
jeg frygtede for, at ved oftere Destilleren med Salpetersyre maatte den inde
holdende Syre blive for meget forandret, da man veed: at Vi in steen syre kan 
paa denne Maade forandres i Sukkersyre og denne igien i Wdike. Jeg satte 
derfor Giensatsen ned i Kielderen ril den folgende Dag, men der var ei an- 
ffudt noget. Jeg proberte den med tilgydet Kalkvand og i Salpetersyre oploft 
Kalkjord, men jeg bemsrkede intet Bundfald.

§. -5.

Da jeg nu ikke formodede nogen Sukkersyre i Giensatsen, saa nurlkede 
jeg den med Ludsalt og afoampede den, for at see hvad for Salte der vilde 
anffyde, for deraf at demme hvad Syre den indeholdt. Ved Moettelsen fra- 
ffilte sig lidet Skeleeagtigt, som vel ikke af Salpetersyren var bleven decompo- 

C c c 2 neret.
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neret. Dette blev forst sort i Ilden, siden hvidt, og efterlod en Asse, som 
var oplosekig i Salpetersyre. I den afdampede Saltvcrdsse anssisd Tid efter 
anden i Lod og i o Gran Salpeter. Det som nu var tilbage var bruunt og 
vllde ikke anssyde i regelmceffige Kristaller. Jeg «svampede det derfor ril Tor
hed, da de? blev seit og saae ud som Ialappeharpip, Der veiede 2 Qvintin. 
I det jeg ssrabte del ud af Karret,, fugtede det og var meget alkalisk, hvilket 
vel fom deraf at Salpetersyren var noget pstogisteret, eller den havde råbt no
get af fin Syrestof, hvorved den var bleven stygrig, da en Deel bortgik under 
Afdampningen, og Ludsaltet eller Alkaliet, tilligemed en Deel Skcleeagrigr, 
som endnu ikke af Salpetersyren var bleven decomponercr, blev tilbage. Paa 
denne GiensatS stog jeg stcerk Viingeist, for ar see, om den indeholdt noget 
Salt, fom vilde lade sig eplese af den, men Viingeisten havde blot oplest en 
liden ubelydelig Deel Salpeter.

§. 26.

Ligeledes mattede jeg den overdestillerede Syre §. 24 med reent V«xt- 
kudsalt, giennemsirde og afdampede Luden, da der Tid efter anden anssiod 
i..Lod og 20 Gran Salpeter. Der sidste afdampede jeg til Tsrhed, da det 
veiede 55 Gran. Jeg overgwd det med stärkest Viingeist og hensatre der i 
varm Sand paa Ovnen, men ogsaa her havde Viingeisten ikkun oplest en liden 
Deel Salpeter, men Spor til 2Eoike eller nogen Vcexrsyre bemerrkleö ikke.

§- °7-

. Endskienk Gicnsatscn §. 24 ikke strax gav Bundfald med Kalkvand og 
i Salpetersyre oplest Kalkjord, faa bemcerkede jeg dog siden ved de hensatte 
Glas, al der efter et Par Timere Forlob havde nedsat sig en Deel Bundfald; 
men da havde jeg allerede martret Giensarsen med Vcrrrluvsalt §. 25. Da 
Den meste Salpeter var anssudl i denne med Vrrxlludsalt meettede Lud, saa 
tog jeg noget af Gieuftnsen, 'forkyndte det med Vaud, deckte del i sire Dele i 
ftre Glas, kom kil d.t.fsrsts Kalkvand, til det andet Kalkjord i Salpetersyre 
Oplsst, til dct tredie Kalkjord i TTdikc oplest, og i det sierde oplest vrjriolfy-et 
Selv. Ved alle, fire bemorrkede jeg stcerk Bundfald. Dette cv da vel att r 
<t Beviis at Gieufatsen §. 24 indeholdt Sukkerstzre, fom nu var forenet med

i , : Veexc-
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Vcrxtlndsaltet. Og dersom friss Salpetersyre endnu en eller to Gange var 
blevcn abstraheret over Giensatsen, saa vilde Sukkersyren synlig vcrre srcm- 
kommen.

§. 2 8.
Da jeg havde Forraad nok af Lichen islandicus, saa anstilke jeg nu 

med der.ne Moes ct Forsøg i det Store. Jeg teg i Pund islands Aloes, 
og kogrc den tre Gange ud med tilstrcekkeligt Vand, gienncmsiede Afkogene og 
indtsgke dem. Det første Afkog var mere hvidagiig siimig, det andet og tre- 
die mere 6ruun; men endog af det tredie Afkog blev LakmoSkineturenS blaa 
Farve forandret i en rod. Da Afkogene vare indkogle t>l omtrent 2 Poller 
og det blev tagen af Ilden, koagnlerte det sig strax ril en temmelig tyk Skelee. 
Det blev alligevel stärkere afdampet, indtil dcl ncesten syntes tør, da det vejede 
19I Lod. Den paa en varm Ovn stark lerrede Giensars veiede 8 Lod 3 
Qvinlin, alkfaa vare uoesten de tre Fjerdedele af Mosen bleven opløst. Man 
seer heraf hvor mange opløselige ucerende Dele denne Mo.S indeholder.

§■ -S-

Da denne Ekelee eller Liim meget lignede i Udseende den dyriske Skelee, 
som man faacr af adskillige dyriske Dele, faa underkastede jeg den en tør De- 
stillation, for at see om der vilde fremkomme noget stygkig! Ludsalr eller en 
flygtig alkalisk VcrdjVe, som af dyriske Dele. Jeg tog derfor den ncesten 
terre Skelee, kom den i en Retort, lagde et Forlag for, og gav den grad- 
viis saa stank Ild, indtil Sandkomllcn og Sandet omkring Kapellen stcerk 
gkedtc og indtil al Fugtighed var overdreven. Der overgik under Destillatio
nen smtrent 15 til 16 Lod af cn ildelugtende Day ske og lidet empyreumcustlk 
Olie; Vådsken og Olien lugtede ncesten som bat saakaldte Spiritus tartari og 
Oleum tartari foetidum. Da jeg ikke kumde bemce-ke nogen synderlig flyg
tig Lugt ved dcn overdcsttllertc Vådske, og jeg dog formodede noget deri, saa 
holdte jeg ft Stykke med Salpetersyre befugtet Papir for Forlagets Aabning, 
som Vceds^en endnu var i. Herved benrcerk.de jeg rigtig nok hvide Dampe, 
hvilket ve! beviste det flygtige Ludsalls T lstcedevcrrclse, men i ydcrst ringe 
Ovautitet, eller i det mindste ikke i en frie ubunden Tilstand.

Cc e 3 §- 30.
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\ §• 3°*

Paa det man kunde erfare om den overdestillerte Vcedske indeholdt no- 
gen Syre og hvilken, saa probene jeg den med nogle Reagemia. Den 
forholdt sig saaledes:

a) LakmoSlincturens blaa Farve blev, som ved Dccocket af Mosen, foran
dret i en rev Farve.

b) Men Violensirup forandrede ikke sin blaa Farve, alrfaa var Syren vel 
ikkun svag.

c) Paa Kalkvand yttrede denne Vcedffe heller ingen Virkning eller Foran
dring.

d) 'Heller ikke paa Kalkjord i Salpetersyre oplost.
e) Og ligesaa liden Forandring tilvejebragte den paa den i opleste 

Kalkjord; dog vare disse tre Forfeg c, d og e, da de havde staaen Nat
ten over, blcven noget mortere og uklare.

f) Derimod fandt jeg, ar en Oplesning af Qviksolv blev stcerk bundfaldet 
og anrog en lys bruunagtig Farve.

§■ 3r<
Dettc sidste Phänomen §. 30 f gav Anledning lil at jeg proberie denn« 

ovcrdesiillerke Vcedske med nogle fiere metalliske Oplosninger.
1) Guldoplooning dryppet til denne Vcrdske tilvciebragke strap en tykagtig 

Purpurfarve, som siden blev temmelig sort og gav el fort Bundfald, 
hvilket ventelig indeholdt reduceret Gulv; men Mceugden af Bundfaldet 
var meget ringe, dog syntes det ved Gnidning at faae en metallisk 
GlandS.

2) Selvoplesninq i Vitriolfyre blev efter faa Minuter ncesten fort. Det 
gav ogfaa et Bundfald, som ved Gnidning antog en metallisk GlandS, 
og Messing dermed gneden bkv lidet hvidagtig. Solver befandt sig vel 
ogsaa i dette Bundfald i en metallisk gienbragt Tilstaüd.

3) Det i Salpetersyre opleste Selv foraarsagede og en sort Farve og et fort 
Bundfald.

4) Af oplest Kobbervitriol blev Vådsken ikke meget forandret, men den fol
gende Dag var Blandingen dog noget mortere og uigennemsigtigere.

5) Jern-
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5) Jernoplssning tilvejebragte en merkcbrmm etter Purpurfarve, fom den 
anden Dag var bleven msrkere, og der havde fat sig noget lidet Bund
fald. Et Stykke deri lagt ulden Tei fik en brunnaqtig Farve. En 
facrfcan Farve paa Toret tilvejebragte og 970. 2, og endnu brunere var 
en i No. 3 tilvejebragt Farve.

6) TincplsSning i Skedevand med tilsat Salmiak blev ikke forandret og af
satte heller intet Bundfald.

7) Blyccrdike blev heller ikke forandret, hvilket var besynderlig nok, da 
' dog baade Tin- og Blyeoplssning blev bundfaldet af Decoctck af islandsk

Moes §. 13. Ro. 8, 12.
8) Q.vikfslvople6ning giorde Vcrdfken tyk, fom forhen er anmcrrket, oq der 

nedsatte sig ct brnunt Bundfald. Messing, som dermed blev gncden, 
fik en hvid EolvglandS.

9) Hvid Zinkvitriol tilvejebragte heller ingen mcrckelig Forandring paa Verd
nen og intet Bundfald.

10) VismmhoplsSning derimod foraarsagede en brnunagtig sort Farve, og 
den anden Dag havde fat sig lidet sorkagligt Bundfald.

11) Af Koboltoplosning eller sympathetic Blak synrcs Vcrdsken at faae et 
violet rodt Udseende, men intet Bundfald satte sig.

§• Z--

Mcerkvcrrdig var det« at det adstringerende V«sen, etter det, som tik- 
veiebragte Metallernes Buridfcrldning, ikke alene overgik ved Destillationen; 
men at del endog syntes ak vcere tilsinde i denne Vcrd^e i en friere og concen- 
treret Tilstand, siden det her yltrede en sieerkere Bukning >paa en Deel af de 
m tall'.ske Oplosninger og Salte end Dccoctet yltrede §. 13; men derimod 
havde del igien tabt det Börsen ved Ildens Virkning, som var Aarsagen til 
Bly.lS og Tinnets Bundfcrldning. Delte adstringerende Vasen har meget 
overeensstemmende, i Henseende til Metallernes Bundfcrldning, tned den 
Galer-lesyre, fom Scheele fik ved Oplosning og Afdampning af et Sedement, 
fom havde udfar sig as en uden Varme tillavet Infusion af Galcrble,

§- 33-
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§- 33*

Den tørre Giensats, som blev tilbage i Retorten §. 29, veiede 2 Lod 
eg 2-a O.vintin. Jeg deelte den i to Dele. Den ene halve Deel brændte 
jeg til Aske i en Digke. Denne veiede Gran. Den var svar og syntes 
meget jernholdig. Jeg flog varmt Vand paa den og giennemstcde det

a) Det med Gurgcmei guulsarvede Papir blev af dette Vand stark bruun- 
farver.

b) Og det med Fernabuk rodtfarvede Papir blev blaat.
c) Oploft Tungjord blev og stcrrk kundsceldet^ og
d) Ligeledes vitriolsyret Selv, som indeholdt lidet overffodlg Vitriolsyre. 

Jeg afoampede ogsaa noget af dette Vand; der blev en liden O,vatititet Salt- 
cgtigt tilbage, fom havde en alkalis bittet saltagtig Smag, og udstedte, for
medelst paagydet Vitriolfyre, hvide Kogfaltban,pe. , Det veiedc 8 Gran. 
Dette beviste da tydelig at denne Aste indeholdt Ludfalt, vitriokiseret Viinsteen 
og Kogsalt. Da nu Gicnsatseu af denne Skeler indeholdt Ludsalt, faa var 
vel Udkoguingen Aarsagen, at den forbrcendte GiensatS §. 23 ikke indeholdt 
noget deraf.

§• 34-

Ntt dryppede jeg Salpetersyre til den uoplofekige liden Deel jernholdig 
Jord. Denne blev for det meste oploft med lidet Opbrufen og gav:

1) Med Blovlud stark merkeblaat Brtndfald eller Vcrlinerblaat, som veiede 
6 Gran, hvoraf man kan regne omtrent Halvparten at vare Jern.

2) Ligeledes blev denne Oplosning bundfaldet af cttseude stygttgt Ludsalt.
3) As Snkkersyre blev Ven ligeledes bundfaldet.
4) Saaog af luftfuld Mineralludsakt.

Denne Jord bestod altsaa af Kalk- og Jerndele»

§. 35>

Den anden halve Deel af Gicnsatsen §. 29 blandte jeg med Halv faa 
meget rcent Vaxrludsalt, kom det i en Digle, og kalcinerte det faa lange, 
indtil det ikke brandte mere, men giennemglodte. Jeg tog paa tre forskellige 
Gange noget ud Diglen, kom det i Vand, og proberre dette giennemstede 

Vand
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Vand med JernvitrioloplsSning. Atle tre Prsver gave sorte ölaaagtige Bund« 
foldninger, hvilke blcve oploste af tildryppede mineraliffe Syrer. Vandet 
havde en lidet svovlagtig Lugt, oq det var vel oq dette lidet Svovlagtige som 
var Aarsagen til Bundfaldet-;' thi de virkelige farvende Dele, som det dyriske 
Kul indeholder, oq som bundfælder Jernet mxeD en saadan blaa Farve, som 
er uopleselig i Syrer, indeholder dette Kul ikke.

§. 36.

Forsoqene med Reagentia §♦ 12 oq 13 gave Anledning til, at jeg endnu 
tilsidst anstille nogle Forsog med disse to Mose, for at see, om de vare nyttige 

bruge som Farvematerialicr, endffisnt jeg sorud efter §. 14 indsaae, at de 
nok ikke vare meget rige paa Farvcdele.

§• 37-

Felgende Forse g' anstillede jeg med Lichen nivalis.
1) Et halvt Lod Lichen nivalis kogte jeg forst 5 Minuter med 16 Lod 

Vand, og kogte siden deri et lidet Stykke Ulden-, Silke-, Linned og 
Bemuldstoi atter i 5 Minuter, kog det da af Ilden, udskyllede Tsiet 
med koldt Vand oq tsrrede det. Det uldens Tsi havde antager en lys 
paille Farve, Silken var endnu svagere farvet, og Lcerredet og Bom- 
uldsteiet havde siet ingen Farve antaqen.

2) I et Afkog af 4 Lod Lichen nivalis oq 4 O.vkntin Potaske, kogt med 
16 Lod Vand, blev kogt fire Prover af ovenmeldke Stykker^Tsi. Det 
uldene Tsi antog en svag blsgguul Farve, nieti Silken ncestcn siet ingen, 
og Lærredet og Bomuldstsiet blev faavel ved delte som ved alle de efter- 
fslgende Forsog siet ikke farvet.

3) Et Lod Lichen nivalis blev kogt med 16 Lod Kalkvand og deri kogt fire 
Stykker Toi. Det uldens Toi havde antager en endnu svagere Farve 
end No. 2, og Silken siet ingen.

4) I et Decoet af Liehen nivalis med reetn Vand tillavet blev kogt 5 Mi
nuter fire Stykker med Ttnoplosning beitfet Toi. Det uldens Toi o- 
Silken fik en svag pailleguul Farve, som var neppe stärkere end No. 1. 
Samling, V. B. Dd 0 5) 3
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5) I et ligesaadant Afkog blev kogt fire i Alun indblodte Slykker Tsi. Det 
Uldene o ti Silkctoi fik og heri en fvag paille Farve.

6) Slcerkere Farve fik heller ikke Ulden- og Silkctoi, som i Forveien var 
indblodk i Iernvitrioloplsöning.

7) Og saaledes forholdt sig og det Toi, font var kogt og indblodt i Viinsteen- 
kcistaller eller Cremor Tartari.

8) Een Deel Moes med en Tiendeel Kalk og en Tyvendedeel Salmiak hensat 
i nogle Dage meddcelte og ikkun Ulden- og Silketeiet svag pailleguul Farve.

§. 38.

Ligesaadanne Forssg bleve nu anstille med Lichen islandicus.
a) Et halvt Lod Lichen islandicus blev en kort Tid kogt med 16 Lod Vand, 

og dcrt kogte jeg i 5 Minuter fire Styk-ker i recnk Vand indblsdt Ulden-, 
Silke, Loerred og Bomuldstsi; siden blev det afskyllet med koldt Vand 
og torret. Det uldene Toi fik en temmelig smuk paille Farve, men Sil
ken ikkun liden Farve, og Linnedet og BomuldStoiet saavel ved dette som 
de efterfolgende Forssg siet ingen.

b) Et halvt Lod Lieh, island., et halvt Ovin tin Potaske og 16 Lod Vand 
blev en kort Tid ksgr, og deri atter i 5 Minuter kogt fire Stykker Toi. 
Det Uldene og Silketsi havde antagen en fvagere paille Farve end No. i.

c) I et Afkog, fom blev tillavet af et halvt Lod Lichen islandicus, kogt 
med 16 Lod Kalkvand, fik Uldentoi en Farve fom Forfoget a, men Sil
ken var smukkere guulsarvet.

d) Uldenisi, som var indblodt i Tinoplosning, fik en svag guul Farve, 
men Silke nsesten flet ingen.

e) Uldentoi, som var indblodt i Alun, fik en god guul Farve, og Silken 
en meget svag bruunagtig.

f) Silke, som var indblodt i Jernvitrioloplosning, fik i Farveafkoget en 
lidet rodbruunagtig Farve, og Uldentoi en lidet guulbruun Farve. Farve
afkoget d, e og 5 var kogt som a.

g) Da Toiel ved Forsogct f ikkun havde en svag Farve, saa lavede jeg et 
Afkog af i Lod islandsk Moes og 4 Qvintin Jernvitriol, og kogte deri 
det med Jernvitrio! indblodte Tsi, men Farven blev ikke meget stcerkere.
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h) Ulden- oz Silkcroi, med Viinstcen kogt oz iridbledt, antog i et Farve- 
af?og, som a titlaver, en temmelig gnul Farve.

i) Endelig laqde jeg oq et lidet Stykke Uldentoi i en Blanding af een Deel 
Lichen islandicus, en Tiendedeel Kalk, en Tyvendedeel Salmiak og 
16 ril 20 Dele Vaud, men og Heri fik Toiet ikkun en svag guul Farve.

§. 39»

Nu tog jeg lidet af Hver af disse Prover, kom enhver isår i et lidet GlaS, 
og flog dsrpaa hedt Sabevand, fom var tillavet af 1 Lod vcnedifik Scrbe og 
i Pot Vand, og lod Prsverne ligge deri til den folgende Dag. Alle i Lieh, 
nivalis §. 35. No. 4-8 farvede Silkeprever havde ganske tabt deres Farver. 
De uldene havde og for den storste Deel tabt deres Farver, og de fleste af dem 
spilte nu lidet i det rodligbrune, men vare meget svage. De, som vare far
vede i Afkogene No. 2 og 3, hvor ril det forste var sat Potaske og til det an
det Kalkvand, havde ganske tabt deres Farver. De §. 36 med islandsk Moes 
farvede Silkeprever havde vel og tabt en Deel af deres Farver, men dog ogfaa 
beholdt en Deel tilbage, i far Proven c; Silken f og g havde endog beholdt 
deres svage redbrune Farver. Alle uldene Prover, b cg e undtagen, havde 
ci tabt noget af deres Farver, men vare tvertirnod naften bleven smukkere eller 
livligere. Med Lichen islandicus kan man altfaa tilvejebringe paa ulden 
Toi temmelig bestandige smukke palsse og svovlgule Farver. Toiet ved disse 
Prover var ikkun et Par Timer indblodt i disse BeitSmidler; maaskee naac 
Toiet (angere lagged deri og koges en längere Tid i Afkoget eller Farvcsuppen, 
ar Farverne da og kunne blive stärkere og bestandigere. Da man og paa 
mange Steder kan have nok af den islandske Moes, faa var det at snske, at 
man, endskiont den indeholder ikke overflodige Farvedele, dog som Farve
middel brugte den mere.

§. 40.
Af disse Forssg see« nu: A) At Lichen nivalis indeholder en Syre, 

fom hverken synes at vare Sukker-, Viinsteen- eller Mblesyre, §. 7. B) At 
Lichen islandicus ogfaa indeholder en naften saadan Syre, men som dog ec 
lidet sorflkiellig, §. 9. No. 6. og §. 13. No. 8. C) Den islandske Moes 

Ddd 2 inde- 



390 T. Sammenlignende Fsvsog med Lieh, nival, og Lieb, island.

indeholder rillige med Syren ct adstringerende Vaftn, §. 9. No. 7. og §. 13. 
No. ir, hvilket manglede Lichen nivalis, §. 7. g og §. rr. 1. D) At 
Syren og der adstringerende Valsen, som den islandffe Moes indeholder, 
kommer for en Deel ovcrcenS mcd det adstringerende syrlige Væsen, som er 
i Galetene tilstede, §. 11. E) Liehen nivalis indeholder vel en Deel 
oploseligt ffeleeagtigt Væsen, §. 15, men Lichen islandicus indeholder det 
i en meget sterre Qvannrer, §. 16, 28, og er folgelig og meget niere for? 
delelig, ncrreng og fedende; uren Liehen nivalis er ogsaa bitter, §. 4, 15, 
og folgelig behageligere som Næringsmiddel. F) Begge Mose indeholde og 
noget Harpjxagrigt, men Lieh, islandicus nok dobbelt saa meget som Lieh, 
nivalis, §. 17, 18 og 19. G) Mosene indeholde nok ikkun faa Farvedele, 
dog vil man kunde faae adskillige gule Skatteringer af dem ved Tilsætning af 
adffillige Salte, §. 14. H) Skeleen of Lichen nivalis indeholdt Sukker-- 
syre, §. 27, og den af Lichen islandicus gav ved tor Destillering en Væd- 
ffe, der indeholdt et adstringerende Væsen, hvilket meget lignede den Syre, 
som Scheele fik af Galceble. Den bundfældede adskillige metalliske Oplos
ninger, §. 29, 30 og 31. I) De fixe Bestanddele, eller Affen som ester
blev ved Forbrænding as Lichen nivalis, bestod af lidet Ludsalt, vitrioliserct 
Vnnsteen, Kogsalt, Kalkjord og en liden Deel uopleselig Jord, §. 21 og 22. 
K) Lichen islandicus indeholder samme Bestanddele, men tillige en liden 
Deel Jern, tz. 34. No. i. L) Endelig sees af §. 37, 38 og 39, at begge 
Mose meddeler Ulden- og Silketoi svage eller stärkere paille og svovlgule Far
ver, hvilke ved tilsat Jernvitriol spille i det brune eller rsdbrune, men at det 
»ned islandff Moes farvede Tei cr mest mættet med Farvedele og er det be
standigste.


