
Mödet den 31te Januar.

Conferentsraad Örsled meddcelte nogle Forsög over den • Forandring 

man ofte seer foregaae med Qvægsôlv, uagtet det er lufttæt indslutlel i 
Glas; man seer nemlig Qvægsolvet ofte her. overtrækkes med et Pulver, 
som i Begyndelsen er graat, senere ikke sjeldent gaaer over i rodgull, 
undertiden derfra i sort. Man kan ikke vel ansee dette Pulver for 
andet end et Ilte, uagtet den Luft, hvori det var indsluttet, ikke syntes 
al have kunnet afgive den til sammes Dannelse fornödne Ilt. Iagttagel
sen er sandsynligviis ofte gjort; men den synes ikke at have foranlediget 
nogen egen Undersögelse; og dog gives her Anledning til adskillige 
Spörgsmaal. Er del virkeligt Qvægsolvilte, som her dannes? Gives der 
maaskee Glas med saadanne Porer, at Luften, om ogsaa med yderste 
Langsomhed, kan trænge derigjennem? Kan maaskee et meget bly
holdigt Glas afgive lidt lit til Qvægsolvet? Alle disse Spörgsmaal be
stemte O. for endeel Aar siden, til herover at anstille nogle Iagttagelser 
og Forsög, og at optegne dem nöiagtigt.

Den heromhandlede Virkning udvikler sig yderst langsomt; den 
synes end ikke at komme paa sit höieste i Lobet af 7 eller 8 Aar; 
Ö. bar derfor ikke længer villet forhale Bekjendtgjörelsen af de Resul
tater, han har erholdt, uagtet de kun ere faa og lidet betydende, og 
uagtet han har begyndt en ny Række af Forsög over Gjenstanden. Til 
sine Forsög har han hidindtil brugt smaa Kugler, som omtrent havde 
J Tomme i Rumfang, og hvoraf den mindste veiede 118, den störste 140 Gran.

Ö. begyndte sine Forsög 1838; men havde allerede dengang 
en Kugle liggende fra flere Aar tilbage, hvori Qvægsolvet var blevet 
belagt med rödtgult Pulver, og Glassets Indre ligesaa. Forandringerne 
ere vedblevne at foregaae i denne Kugle, hvis indre Overflade nu er 
dækket med et sort Pulver, som har nogen Glands, og er tæt nok 
samlet til at gjöre Kuglen uigjennemsigtig. I Aaret 1838 lod ban for
færdige 4 nye Kugler, to af hvidt, men blyfrit Glas og to af grorit 
Glas. De bleve veiede paa en meget fiin Vægtskaal med engelsk Grarn 
vægt, og Lufttryk saavelsom Varme angivet. Imidlertid vare disse Vei- 
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ninger kun foreløbige og ikke udforte ved Dobbeltveining. Ö. beklager 
meget, at han dengang kom til at afbryde Arbeidet, uden at foretage 
Dobbeltveiningen. Da han næste Aar (1839) i Juni Maaned atter fort
satte Fcrsögene, havde Qvægsolvet i den ene Kugle af hvidt’Glas, som 
han i sine Forsög betegnede med Nr. 1, begyndt at lide en svag 
Forandring; i den anden hvide Glaskugle, betegnet som Nr. 2, var der 
neppe nogen Forandring kjendelig, og i de to Kugler af grünt Glas, 
betegnede som Nr. 3 og 4, var aldeles ingen. Veiningerne skeete nu 
alle ved Dobbeltveining, og gav Vægten af hver Glaskugle lidt större 
end forrige Aar, omtrent 0,01 Gran; men da det fandtes, at den ene 
Arm af Vægtstangen var noget lidt, skjöndt neppe mærkeligt, större end 
den anden, turde Intet herpaa bygges. Siden den Tid findes ingen 
Forandring i Vægten. Det er kun at bemærke, at Nr. 4 var i Aaret 
1843 bleven beskadiget og derved aabnet, saa at der ingen Anledning 
var til nu at vete den. De 3 andre bleve veiede baade sidst i Decem
ber f. A. og i Begyndelsen af dette Aar, stadigt med samme Vægt som 1839. 
Veiningerne afvege ikke let 0,002 Gran fra hverandre, og viste samme 
Vægt som i Juni 1839. Imidlertid er nu Qvægsolvet i Nr. 1 og Kug
lens indre Flade stærkt belagt med et rödgult Pulver. I Nr. 2 er den 
samme Virkning foregaaet, men1 lidt svagere. 1 Nr. 3, som er af grönt 
Glas, spores ingen Forandring, og hvad mærkeligt er, at selv i den be
skadigede og aabne Kugle af grönt Glas har Qvægsolvet ret holdt sig 
uforandret. Forsaavidt man kan troe Öiets Skjön maa den Mængde af 
tilsyneladende Qvægsolvilte-, som har dannet sig i de hvide Glaskugler, 
udgjöre nogle Gran, hvorimod den indsluttede Luftmængde ikke nær 
kan udgjöre 0,08 Gran Luft, og altsaa ikke indeholde 0,02 Gran Ilt, 
saa at der ikke engang kunde dannes 0,25 Gran rödt Qvægsolvilte 
Kuglerne har han endnu villet beholde hele til fortsatte Iagttagelser.

O. har nu begyndt en ny Række af Forsög med Glaskugler af 
forskjellig Tykkelse, ligesom og med lufttomme og luftholdige, nogle af 
hvidt, andre af grönt Glas. Indflydessen af ulige Farvelys vil ogsaa i 
denne Forsøgsrække blive prövet. Endskjöndt det vel er muligt, at alle 
disse Forandringer kunne tilbagefores til bekjendte Ting, troer O. dog 
at burde undersöge dem, som om derved noget endnu Ubekjendt kunde 
fore gaae.
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Etatsraad Reinhardt forelæste et Par Breve fra Selskabets Med
lem, Doctor Wilhelm Lund i Brasilien til hans Broder, Bureauchef Lund 
i Nationalbanken. Af disse Breve erfares, at Dr. Lund atter har gjort 

.Opdagelser over Forverdenens Dyrlevninger, og at disse nye Opdagelser 
maa være af en stor Vigtighed; men da de forelagte Breve ere at be
tragte som Forlöbere for vigtige og omstændelige Meddelelser af mere 
end een Art, maa vi her indskrænke os til den, alle Videnskabens 
Venner glædelige Efterretning, at Dr. Lund heldigt har overvundet mange 
Vanskeligheder, og har tilveiebragt ny Berigelse for Videnskaben.
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Ravul Chassinat (Docteur en médicine), Etudes sur la mortalité dans 

les bagnes et dans les maisons centrales de force et de cor
rection dépuis 1822 jusqu’à 1837 inclusivement, faites d’après 
les documens officiels fournis par les ministères de l’interieur 
et de la marine. Paris, 1844. 4.


