
Jacob Berzelius och utgivningen av ”Afhandlingar i Fysik,  

Kemi och Mineralogi” 
 

 

Efter dödsskottet på maskeradbalen 1792 blev det hertig Karl som skulle föra Sveriges spira 

under en förmyndarregering för den omyndige Gustav Adolf. Men det blev i praktiken inte 

hertig Karl som styrde utan ett konsortium där alla var beroende av varandra. Något 

engagemang för den vetenskapliga utvecklingen i landet fanns det inte heller hos dessa män 

med Gustaf Adolf Reuterholm i spetsen. Införandet av litteratur för att öka och påskynda 

utvecklingen var begränsad på grund av rädslan för att få influenser från det revolutionära 

Frankrike. Detta gällde även utländsk facklitteratur. Jacob Berzelius och läkarkollegan Erik 

Gadelius ansökte 1802 om att få bilda ett läsesällskap, men fick avslag. Det var svårt att hitta 

ställen att offentliggöra egna rön! Berzelius och Gadelius kunde dock under en kort tid (1806-

7, 1810) ge ut en fortsättning av Sven Hedins ”Vettenskaps-Jurnal för Läkare och Fältskärer”, 

en tidskrift innehållande vetenskapliga artiklar såväl som information till allmänheten om 

sjukdomar, diet, brunnskurer m.m. 

 Flera planer fanns i början av 1800-talet att bilda sällskap för att där bland annat utge 

tidskrifter t.ex. i kemi, fysik och naturkännedom för egna resultat, men nestorn Johan Gottlieb 

Gahn avrådde. Några möten hölls i det bildade Galvaniska Sällskapet, men någon tidskrift blev 

det inte. Men visst fanns det optimism och initiativkraft hos den för kunskap så ivrigt kämpande 

Gahn, när han avslutar ett brev till Wilhelm Hisinger av den 15 mars 1802: 

Men wist äro wi så skamligt efter alla andra Nationer, att något borde försökas. Men utan 

Regeringens hjelp, hvad förmå fattiga enskilta, som ifrån Morgon till Afton fägta för födan 

och luxen. 

Gahn hade föga förtroende för karlarna i Vetenskapsakademien. Även professor Johan ”Sten-

Jan” Afzelius i Uppsala hade runt sekelskiftet tänkt starta utgivningen av en ny kemisk tidskrift 

och Berzelius’ glädje var stor, när han fick veta om dessa planer.  

 

Man har såsom en hemlighet förtrott mig den glada nyheten, at Herr Professorn ämnar 

utgifva en chemisk journal. Jag har redan med förtjusning föreställt mig nöjet at få läsa och 

lära känna resultaterne af Herr Professorns, af Gahns, af Ekebergs och tiläfventyrs någre 

andre skicklige Svenske kemisters arbeten, och jag är öfvertygad om at den tänkande delen 

af våre medborgare skola anse sig i förbindelse hos Herr Professorn för sitt bemödande at 

åter uprätta Svenska kemiens oinskränkta kredit under Scheele och Bergman.1 

 

Av detta projekt blev heller intet! 

 

De kemiska försöken med nitrösa gaser 

 

Frånsett de små kemiska försöken som medicine studerande i Uppsala ansåg Berzelius att 

försöken med salpetersyre-nafta (=etylnitrit) och produkterna av salpetersyrans sönderdelning 

på våren 1800 i hans egen kammare var hans första arbeten på kemins bana, då han på egen 

hand studerade salpetersyrans inverkan på alkohol i närvaro av vatten. Han lyckades framställa 

                                                           
1 Brev från J. Berzelius till J. Afzelius den 18 februari 1802. Uppsala universitetsbibliotek. 



dikväveoxid (N2O, kväveoxidul, salpeteroxid) eller vanligen benämnd lustgas. Lustgasen hade 

upptäckts redan år 1777 av Joseph Priestley, men Berzelius hade funnit ett nytt sätt att tillverka 

denna gas. Det var annars Humphry Davy i England som undersökte gasens sammansättning 

och fysiologiska egenskaper.2 

 Försöken med salpetersyre-naftan avslutades och sammanställdes till en avhandling på våren 

1801. Efter ett antal tidsödande förvecklingar kom Berzelius’ avhandling till Vetenskaps-

akademien och dess ständige sekreterare C. G. Sjöstén för införande i Vetenskapsakademiens 

Handlingar (KVAH). Inget hände och det var först efter påtryckningar från Berzelius, som ett 

svar kom. Avhandlingen hade refuserats. Anledningen var, att Sjöstén inte godkände 

användningen av den nya kemiska nomenklaturen. Vid denna tidpunkt (1804) var den nya 

nomenklaturen i allmänt bruk. Avhandlingen kom i tryck först 1807 i andra delen av 

Afhandlingar i Fysik, Kemi och Mineralogi (se nedan). Detta visar också Vetenskaps-

akademiens förfall under C. G. Sjösténs ledning. Genom denna försenade publicering förlorade 

Berzelius prioriteten av mycket vetenskaplig information. Humphry Davy hade publicerat vissa 

resultat på hösten samma år som Berzelius på våren hade lämnat in sin avhandling. Det är 

osäkert om Berzelius kände till Davys tidiga försök med dikväveoxiden, men han hade bekräftat 

många av de data som presenterats av Davy. Att på det sättet bekräfta resultat uppskattades 

mycket av Berzelius och kom att vara vägledande för hans framtida sätt att arbeta t.ex. vid 

skrivandet av årsberättelserna. Den unge Berzelius hade redan 1804 i samband med upptäckten 

av cerium varit inblandad i prioritetstrider och då gått segrande ur striden med Martin Heinrich 

Klaproth, och nu hamnat i samma situation utan egen förskyllan. Trots att Berzelius uttryckte 

sig i lågmäld ton (som fotnot i publikationen 1807) om det skedda, så fanns hos honom en 

djupare besvikelse och som än mer påverkade hans sätt att hantera vetenskapliga resultat. De 

inledande åren av Berzelius karriär kantades av många bakslag, men han gav aldrig upp. 

 

Analys av brunnsvatten 

 

Kommen till Stockholm efter avslutade medicinstudier vid årsskiftet 1801/2 blev de kommande 

åren synnerligen påfrestande ur många aspekter. Hans ekonomi var dålig och flera bakslag i 

tillsättningsärenden skedde. Genom medicinalrådet Sven Hedins försorg kunde han förordnas 

att bli adjunkt åt professorn i medicin och farmaci Anders Sparrman, dock helt utan lön. Hedin 

gav honom också ett vikariat som provinsialläkare på Drottningholm under tiden som han sjelf 

var brunnsläkare på Medevi. Här fanns också utrymme för kemiska försök. Berzelius 

insjuknade svårt och blev frisk först en bit in i juli 1802 och återvände till Stockholm i augusti 

1802. Från denna tid valde han kemin framför medicinen för sin yrkesbana. För karriären sökte 

Berzelius den efter Anders Sparrman lediga professuren i medicin och farmaci, men till hans 

stora besvikelse tilldelades tjänsten med. dr. Conrad Quensel. Som kompensation erhöll 

Berzelius titeln assessor, senare utnämnd. Möjligheten för vetenskaplig forskning var liten. 

Hans ersättning som praktiserande läkare var minimal. Det var under denna tid (1805) som han 

trodde sig ha hittat ytterligare en ny metall – gahnium – men som visade sig vara zinkoxid! 

Detta misstag grämde honom lång tid framåt. Samtidigt höll han sina berömda föreläsningar i 

djurkemien (utgivna i tryck 1806-1808) vid Kirurgiska Institutet, sedermera Karolinska 

                                                           
2 H. Davy, ”Researches chemical and philosophical; chiefly concerning nitrous oxide, or dephlogisticated nitrous 

air, and its respiration”, London, (1800) med tillägg och kommentarer i ”Outlines of observations relating to nitrous 

oxide, or dephlogisticated nitrous air”, J. Nat. Phil. Chem. Arts, 5 (1801), 281-287. 



institutet. Någon strategi i valet av startade kemiska undersökningar kan inte spåras vid denna 

tidpunkt.  

I slutet av 1804 hade Berzelius anmodats att analysera vattnet vid Adolfsberg utanför Örebro.3 

Analyserna av vattnet från Adolfsberg visade höga halter av karbonat av kalium, kalcium, järn 

och mangan och små mängder kolsyre- och kvävgas. Vattnet från Porla källa var likartat, men 

saknade mangan men hade anmärkningsvärda höga halter av kolsyre- och kvävgas. Trots dåliga 

erfarenheter av införandet av hans vetenskapliga resultat i KVAH sökte han möjligheten att 

införa analyserna av vattnet från Adolfsbergs och Porla källor. Han skrev ned sina resultat och 

sände in dem till den ständige sekreteraren C. G. Sjöstén för publicering i KVAH. Sjöstén 

refuserade arbetet. Den besvikne Berzelius beslutade då ”att icke mera meddela akademien 

något arbete”. Han skickade sina rön till A. F. Gehlen, förläggare till Journal für die Chemie 

und Physik och denne gav kommentaren, att ”De herrar, som hava något att säga vid akademien 

i Stockholm, måtte använda en bra egendomlig måttstock för sina omdömen; vad det är skada, 

att Sverige icke längre har någon Bergman, som kan uppskatta och uppmuntra män, vilka söka 

efterlikna Scheele!4 Med tanke på Sjösténs avslag och märkliga argument därför kan omnämnas 

att analyser av vatten från olika hälsobrunnar och mineralvatten hade publicerats i 

Vetenskapsakademiens Handlingar vid ett flertal tillfällen under 1700-talet. Att döma av 

innehållet i Handlingarna skulle Berzelius artikel mer än väl ha uppfyllt kvalitetskravet för att 

införas. Berzelius analyser publicerades omgående som ”Untersuchung des Adolfsberger 

Mineralwassers”, Journal für die Chemie und Physik, Bd 1, (1806), 1-13 och ”Untersuchung 

des Quellwassers zu Porla”, Journal für die Chemie und Physik, Bd 1, (1806), 13-18. Detta 

agerande medförde också incitament och starkare argument för att starta utgivningen av en egen 

periodisk tidskrift. Han anlitade fortsättningsvis sin sedan flera år gode vän Gehlen att få 

arbeten publicerade i dennes tidskrift och då nå en internationell krets av läsare.  

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito, qua tua te fortuna sinet (Virg. Aen. 6,95) 

Vik ej för motgången Du, men gå den blott till mötes! Pröva den väg som din lycka dig ger! 

 

Afhandlingar i Fysik, Kemi och Mineralogi 

 

Flera akademiledamöter, bland dem Wilhelm Hisinger (tillsammans med Berzelius upptäckare 

av cerium 1804) var förargade över Sjösténs sätt att hantera insända vetenskapliga arbeten.  Mot 

bakgrund av sin goda ekonomi beslöt Hisinger med tillskyndan av Berzelius att starta 

utgivningen av en egen vetenskaplig periodisk tidskrift kallad ”Afhandlingar i Fysik, Kemi och 

Mineralogi” (Afhandlingar). Den första delen utkom redan i maj 1806 och de övriga fem 

delarna under åren 1807-1818 med oregelbundenhet beroende på tillgång till godkända 

avhandlingar och i vilken utsträckning ett arbete, åtminstone från Berzelius sida, skulle skickas 

direkt till utländska förläggare.  

Av de samtliga artiklarna (88 st) har Berzelius ensam inlämnat 48 st (55 %) och där han är 

såsom medförfattare eller utfört analyser 19 st (22 %) dvs Berzelius har varit aktivt engagerad 

i 77 % av alla artiklar i den under endast tolv år utgivna serien ”Afhandlingar i Fysik, Kemi och 

Mineralogi”. Betydelsen av Berzelius’ insats för tidskriftens överlevande är helt uppenbar. 

                                                           
3 På flera ställen anges att dessa analyser påbörjades på hösten 1805, men ett brev från A. F. Gehlen till Berzelius 

den 28 april 1805 visar att Gehlen fått upplysning av W. Hisinger att Berzelius höll på med vattenanalyser inne-

hållande mangan och kvävgas dvs vattnet från Adolfsberg och Porla.     
4 Brev från A. F. Gehlen till J. Berzelius i juli 1806.  



Berzelius fick också i ett besvärligt läge möjlighet att publicera sina rön och därmed också 

påkalla omvärldens blickar för vad som pågick i Sverige. Mycket av vad som publicerades i 

Afhandlingar publicerades ganska omgående i franska, tyska och engelska kemiska tidskrifter. 

Utgivningen kan sammanfattas enligt följande tabell 

Afhandlingar i Fysik, Kemi och Mineralogi 

Utgivning 

del 

Utgivning 

år 

Antal artiklar 

(sidor) 

Berzelius 

ensam 

Berzelius + 

kollega 
1 1806 16 (240) 7 5 

2 1807 20 (214) 9 2 

3 1810 13 (388) 8 3 

4 1815 11 (396) 7 4 

5 1818 12 (646) 10 2 

6 1818 16 (271) 7 3 

 

Frågan är varför Berzelius publicerade fem arbeten i KVAH under åren 1811-1813. Ett av 

arbetena var en kort sammanfattning om de bestämda proportionerna, som han redan publicerat 

i del 3 av ”Afhandlingar i Fysik, Kemi och Mineralogi”. En annan artikel var en kort kommentar 

till W. Hisingers analys av cerin (1811) och den mera omfattande beskrivningen av den nya 

kemiska nomenklaturen (1812-13). Avhandlingen i KVAH gällande upptäckten av selen 1818 

är en kortare version av den mera omfattande beskrivningen publicerad i Afhandlingar. 

Anledningarna till denna publiceringspolicy kan vara många, men troligen bedömde han dessa 

arbeten så viktiga, att han ville försäkra sig om spridning av dessa viktiga upptäckter genom att 

använda sig av Akademiens auktoritet och distributionsnät.   

 

5 

                                                           
5 Data sammanställda efter A. Holmbergs ”Bibliografi över J. J. Berzelius”, Kungl. Vetenskapsakademien, Stock-

holm, del 1, 1933. 
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Jacob Berzelius publicerade artiklar i Vetenskapsakademiens 

Handlingar under åren 1804-1830



 

De tre första delarna av ”Afhandlingar” blev recenserade i ”Tidning i Blandade Ämnen” med 

detaljerade beskrivningar av de olika artiklarna.6 Inledningen till recensionen tål att återges för 

att beskriva den läsekrets som denna tidning inriktade sig till. 

Af titeln skulle man tiläfwentyrs förmoda, att detta arbete ägde interesse för ett mindre 

Publicum, än hwarpå det i sjelfwa werket kan göra anspråk. Icke blott älskare af kemiska 

och fysikaliska kunskaper i mera inskränkt bemärkelse, icke blott de som för sitt yrke, äro i 

närmaste behof och finna en direkt tillämpning af dessa kunskaper, utan äfwen Läkare, om 

de behörigen fortsätta sitt studium af konstens teori, uti hwilken den kemiska åsigten 

förwärfwat sig så mycket anseende, äga i dessa Afhandlingar rikeliga ämnen för sin 

eftertanka. Till och med stycken finnas, ehuru sparsamt, som kunna interessera den större 

Allmänheten. Sådan är t. e. analysen af Porla källwatten (del. 1, sid. 145), ett mineralwatten, 

som i senare tider börjat winna mycket förtroende och som werkeligen, med utskillning 

brukadt, synes förtjena det; ehuruwäl källans belägenhet tyckes swårligen medgifwa en 

egentelig brunns-inrättning.7 

Betydelsen av de djurkemiska arbetena blir mycket positivt beskrivna, speciellt då de ”företagas 

af en man, som förenar, med öfwerlägsen skicklighet i analysen, en owanlig förmåga att samla 

de egentligen kemiska resultaterna inom en fysiologisk synpunkt”. Hisinger och Murray hade 

undersökt ”niccolan”, som av Richter hade beskrivits som en ny metall, men som här visar sig 

bestå av en blandning av nickel, kobolt och litet järn, med spår av arsenik. Recensenten påtalar 

också Berzelius vana att rätta uppgifter i andra kemisters undersökningar. Arbetena om de 

bestämda proportionerna får stor plats med beskrivande kommentarer och recensenten har helt 

förstått innebörden av Berzelius arbeten genom att påtala ”att denna afhandling om 

sammansättningars proportioner är icke blott, ibland dem som i senare tider utkommit, en af de 

rikaste på nya rön och nogare bestämmelser, utan tillika en af de få, som innehålla de vigtigaste 

synpunkter för teorin och sträcka sin inflytelse öfwer hela wettenskapens område”. Priset på 

dessa böcker var verkligen överkomligt och visar utgivarnas oegennytta.8 

På hösten 1818 blev Berzelius vald till Vetenskapsakademiens sekreterare och han kunde 

därefter avgöra den publiceringspolicy som skulle råda och han börjar därefter sända in egna 

artiklar till KVAH.  Utgivningen av Afhandlingar hade också blivit en ekonomisk börda för 

Berzelius. 

Innehållet i dessa Afhandlingar visar vilka svenska kemister/bergsmän som sysslade med sådan 

forskning, som kunde publiceras inom ramen för kemi, fysik och mineralogi. Innehållet 

avspeglar samtidigt vilka problemställningar som förelåg under de två första decennierna under 

1800-talet. Dessa volymer sammanfattar också mycket av det gedigna arbete som Berzelius 

utförde och som lade grunden för hans vetenskapliga berömdhet t.ex. elektriska strömmens 

effekt på saltlösningar, arbetet om de bestämda proportionerna, mineralanalyser och det nya 

                                                           
6 Tidning i Blandade Ämnen, 23 januari 1811, 26 januari 1811 och 30 januari 1811. Tidningen, som endast utkom 

under 1811, hade köpts av Emanuel Bruzelius (1786-1832) för 500 Rdr Bco. Tidningen hade före köpet haft 

namnet Elegant-Tidningen. Bruzelius utgav från december 1830 tidningen Correspondenten.  
7 Tidning i Blandade Ämnen, Onsdagen den 23 Januari 1811. 
8 Det är intressant att Berzelius genom ett brev till redakören fått infört i tidningen den 9 februari 2011 

upplysningen, att ”Jag har nu funnit principerna för den oorganiska och för den organiska naturens 

sammansättningar. Detta låter stort, men är dock ganska sannt…” Han belyser också kort om skillnaden mellan 

den oorganiska och organiska kemin 



kemiska mineralsystemet, upptäckten av selen och grundläggande arbeten inom djurkemien. 

De utvisar samtidigt den bredd i forskningsproblem som Berzelius bearbetade, allt ifrån 

elektrokemiska och djurkemiska arbeten till mineralogiska analyser med helt skilda arbetssätt. 

De flesta av arbetena publicerades sedan i internationella tidskrifter.  

Tandem bona causa triumphat (Virg. Aen. 6,95) 

Äntligen triumferar den goda saken! 

 

Del 1 – 1806 (utgiven av W. Hisinger och J. Berzelius, finansierad av W. Hisinger). 

Elektriska Försök 

I. Försök med Elektriska Stapelns verkan på Salter och på några af deras baser, af 

Hisinger och Berzelius. 

II. Försök med Elektriska Stapelns verkan på Djur- och Vextämnen, af Hisinger. 

III. Försök at med Elektriska gnistor från en vanlig Electricitetsmachin sönderdela 

vatten, af J. G. Gahn och Hisinger. 

IV. Elektroskopiska försök med färgade papper, af Berzelius. 

 

Mineralogisk Kemi 

 

V. Undersökning af Cerium, en ny metall ur Bastnäs Tungsten, af Hisinger och 

Berzelius. 

VI. Undersökning af Automoliten, af A. G. Ekeberg. 

VII. Undersökning af Spinell från Åker, beskrifven af Hisinger och analyserad af 

Berzelius. 

VIII. Undersökning af rosenröd syrsatt Manganes från Långbanshyttan, beskrifven af 

Hisinger och analyserad af Berzelius. 

IX. Undersökning af Pyrophysalithen, af Hisinger och Berzelius. 

X. Undersökning af en krumbladig Fältspat från Finbo, af L. Hedenberg. 

XI. Undersökning af Adolfsbergs Brunnsvatten, af Berzelius. 

XII. Undersökning af Porla Källvatten, af Berzelius. 

Djurkemi 

 XIII.  Försök, at närmare bestämma ordsaken til Benens färgning hos lefvande Djur, som 

förtärs en med Krapp blandad föda, af Berzelius. 

 XIV.  Om Fettsyran [sebacinsyra], af Berzelius. 

 XV. Analys af Märg, af Berzelius. 

 XVI. Benens analys, af Berzelius. 

 

Del II – 1807 (utgiven av W. Hisinger och J. Berzelius, finansierad av W. Hisinger och J. 

Berzelius). 

 

I. Om Magnetnålens afvikelser, af J. Berzelius. 

II. Elektriska Stapelns Theori, af J. Berzelius. 

III. Förslag till en förbättrad Hygrometer, af J. Berzelius. 

 



 

Försök, som tillhöra den egentliga Kemien 

 

IV. Försök med Salpetersyre-Nafta, och produkterna af Salpetersyrans sönderdelning, 

af J. Berzelius. 

V. Undersökning af den Svafvelbundna Vätgasens sammansättning, af J. Berzelius. 

VI. Misslyckade försök att ärhålla svafvelbunden Quäfgas, af J. Berzelius och L. 

Hedenberg. 

 

Djurkemi 

 

VII. Undersökning af Människo-träckens sammansättnnig, af J. Berzelius. 

 

Mineralogi, och Mineralogisk Kemi 

 

VIII. Försök till en Systematisk Uppställning af Svenska Bergarterna, af W. Hisinger. 

IX. Undersökning af ett Natronhaltigt Fossil från Hesselkulla, af A. G. Ekeberg. 

X. Undersökning af en art svart granat, från Svappavara Jerngrufvor i Torneå 

Lappmark, af W. Hisinger. 

XI. Undersökning af Spatig Jernmalm från Stora Öster-grufvan vid Riddarhyttan i 

Vestmanland, af W. Hisinger. 

XII. Undersökning af ett Manganeshaltigt Mineral från Tunaberg, af A. Ludvig 

Hedenberg. 

XIII. Krumbladig Kalkspat från Kilgrufvan vid Norberg, af W. Hisinger. 

XIV. Undersökning af ett Grönt Fossil ifrån Gölums Kalkbrott i Roslagen, af C. A. 

Murray. 

XV. Undersökning af en hvit, fosforescerande stenart, från Ädelfors, af W. Hisinger. 

XVI. Undersökning af ett Granatformigt Fossil från Dannemora, af C. A. Murray. 

XVII. Undersökning af Scapolit (Paranthine, Haüy) från Södermanland, Sjösa malmfält 

och Fähus-grufvan, af J. Berzelius. 

XVIII. Undersökning af en grönagtig Stenart, från Glanshammar i Nerike, af W. Hisinger 

och J. Berzelius. 

XIX. Undersökning af en rödaktig spatig Stenart från Degerö vid Helsingfors, af J. 

Berzelius. 

XX. Analys af Brunnsvattnet i Egendomen N:o 58 & 59 vid Drottninggatan i Stockholm, 

af J. Berzelius. 

 

Del 3 – 1810 (utgiven av W. Hisinger och J. Berzelius, finansierad av W. Hisinger och J. 

Berzelius). 

 

I. Försök till en allmän öfverblick af varmblodiga Djurvätskors sammansättning, af J. 

Berzelius. 

II. Undersökning af Niccolan, af W. Hisinger och C. A. Murray. 

III. Försök att bestämma qvantitativa förhållandet emellan beståndsdelarna af artificiell 

kolsyrad kalk, af J. Berzelius. 

IV. Försök till Kiseljordens analys, af J. Berzelius. 

V. Försök till Tackjernets analys, af J. Berzelius. 



VI. Undersökning af Bensoesyrade Salters förhållande till Jordarter och Metalloxider, af 

J. Berzelius. 

VII. Försök, rörande de bestämda proportioner, hvari den oorganiska Naturens 

beståndsdelar finnas förenade, af J. Berzelius. 

VIII. Om ett mörkt Olivegrönt Fossil, från Gökum, nära Dannemora, af J. v. Lobo. Analys 

af J. Berzelius. 

IX. Undersökning af Svenska Mineralier, af W. Hisinger. 

1. Ceritens Analys. 

2. Spodumèn från Utön (med tabell). Analys af J. Berzelius. 

3. Lepidolit från Utön. 

4. Malacolit från Långbanshyttan. 

5. Serpentin från Bojmås-grufvorna i Norberg. 

6. Svart Stenart från Gillinge JernGrufva i Södermanland. 

7. Violett Stenart från Borkhult. 

8. Bitterkalk från Ljusnedal i Herjeådalen. 

9. Mjöl-zeolit från Fahlun. 

10. Svafvelbunden kobolt, från Bastnäs Grufva, vid Riddarhyttan. 

11. Regnbågsfärgad Jernmalm från Grenges-berget. 

X. Undersökning af en Brun Granatformig Mineral från Stor-grufvan vid Långbans-

hyttan, af Emanuel Rothoff. 

XI. Undersökning af det mucilaginösa ämne, som förekommer i åtskilliga Lafarter, af J. 

Berzelius. 

XII. Jemförelse-undersökning af Kina-bark och Tall-saf (Alburnum Pini), af J. Berzelius. 

XIII. Analys af Orsten, af W. Hisinger och J. Berzelius. 

 

Del 4 – 1815 (utgiven av J. Afzelius, J. Berzelius, H. P. Eggertz, J. af Forselles, J. G. Gahn, 

W. Hisinger, P. Lagerhjelm, M. Pontin, E. Rothoff, N. G. Sefström, P. Ström, E. T. 

Svedenstierna och P. Walmstedt, finansierad av utgivarna). 

 

I. Försök till ett rent Kemiskt Mineralsystem, af J. Berzelius. 

II. Undersökning af några i grannskapet af Fahlun funna Fossilier, af Joh. Gottl. Gahn 

och J. Berzelius. 

III. Bilagor till upplysning af åtskilliga i föregående Afhandling förefallande ämnen 

1. Undersökning af Gadolinitens sammansättning, af J. Berzelius. 

2. Undersökning af hittills kända Fluosilicater, eller af de till Topaz-slägtet räknade 

Fossilierna, af J. Berzelius. 

3. Tantalmetallens egenskaper, halten af syre i dess oxid, dennes mättnings-

capacitet och kemiska egenskaper, af J. G. Gahn, J. Berzelius och H. P. Eggertz. 

4. Undersökning af hittills bekanta Tantalhaltiga Fossiliers sammansättning, af J. 

Berzelius. 

5. Undersökning af hittills bekanta Wolframiaters sammansättning, af J. Berzelius. 

IV. Analys af ett Fossilt Salt, från Fahlu grufva, och Insjö sänkning, af J. G. Gahn och J. 

Berzelius. 

V. Kemisk undersökning af åtskilliga Fossilier, af W. Hisinger. 

1. Analys af Pyrodmalith från Nordmarks grufvor. Analys af J. Berzelius. 

2. Analys af cerin. 

3. Analys af ett gulagtigt Mineral, från Långbanshyttan. 



4. Analys af Ädel Serpentin från Skyttgrufvan vid Fahlun. 

5. Analys af en gulbrun Stenart från Fahlun, kallad hård Fahlunit. 

6. Analys af Eisenkiesel från Långbanshyttan. 

7. Chromhaltig Lera från Mårtenberg. 

8. Analys af ett grönagtigt prismatiskt kristalliseradt Fossil från Nordmarks grufvor. 

9. Analys af Stilbit, från Rödefjords harn på Island. 

10. Analys af Lefverfärgad Kopparkis. 

11. Analys af Kolsyrad Mangan-kalk, från Storgrufvan i Långbanshyttan i Werm-

land. 

12. Analys af Perlspat. 

13. Analys af Kalksten från Pershyttan vid Nora. 

14. Analys af Grammatit från Fahlun. 

VI. Försök att bestämma Syrehalten i Ceroxiderna, af W. Hisinger. 

VII. Ny Analys af röd Mangankisel från Långbanshyttan, af J. Berzelius. 

VIII. Analys af Fahlu Granat, af W. Hisinger. 

IX. Undersökning af en ny Gadolinit-art från Kårarfvet i grannskapet af Fahlun, af J. 

Berzelius. 

 

Del 5 – 1818 (utgiven av J. Afzelius, N. Almroth, A. Arfvedson, J. Berzelius, H. P. Eggertz, 

J. af Forselles, J. G. Gahn, W. Hisinger, P. Lagerhjelm, M. af Pontin, E. Rothoff, N. G. 

Sefström, P. Ström, E. T. Svedenstierna och P. Walmstedt, finansierad av J. Berzelius). 

 

I. Undersökning af några i trakten kring Fahlun funna Fossilier, och af deras Lager-

ställen, af Gahn, Berzelius, Wallman och Eggertz. 

1. Finbo-skärpningen. 

2. Gottliebs gång. 

3. Kårarfsberget. 

Bilagor: 

I. Analys af Albit, af H. P. Eggertz. 

II. Undersökning af Orthiternas sammansättning, af J. Berzelius 

A. Orthit från Fahlun 

B. Orthit från Gottliebs gång. 

C. Pyrorthit från Kårarfsberget. 

III. Undersökning af de Fossilier, från Broddbo och Finbo, som hålla flusspats-

syradt Cerium och fluss-spatssyrad Ytterjord, af J. Berzelius. 

1. Neutralt fluss-spatssyradt Cerium från Broddbo. 

2. Fluss-spatssyradt Cerium från Finbo. 

3. Basiskt fluss-spatssyradt Cerium från Finbo. 

4. Fluss-spatssyradt Cerium med fluss-spatssyrad Ytterjord. 

5. Thorjordens undersökning. 

6. Yttrocerit från Broddbo. 

IV. Zirkon från Finbo. 

II. Försök rörande de bestämda proportioner, hvari den oorganiska Naturens 

beståndsdelar finnas förenade, af J. Berzelius (forts. från 3:dje delen). 

1:o Förnyade försök öfver sammansättningen af blyoxid, svafvelbundet bly och 

svafvelsyra. 



2:o Rättelser af analysen på saltsyrad silfveroxid, och af några andra deraf 

beroende analyser. 

3:o Undersökning af förhållandet emellan syret i några syror, och syret i några 

syror, och syret i de baser hvaraf de mättas. 

III. Försök att bestämma salpetersyrans sammansättning, af den qvantitet basis, som 

fordras till dess mättning, af J. Berzelius. 

IV. Försök öfver vattnets förhållande till syror, saltbaser och salter; öfver basiska och 

dubbla salters sammansättning, samt öfver salpetersyrliga salter, af J. Berzelius. 

I. Vattnets föreningar. 

a. med syror. 

b. med baser. 

c. med salter. 

II. Basiska salter. 

III. Dubbelsalter. 

IV. Salpetersyrliga salter. 

V.   Allmän öfversigt af hittills vunna resultat af undersökningarna om bestämda propor- 

  tioner, af J. Berzelius. 

 VI. Undersökning af Qväfvets, Vätets och Ammoniakens natur, jemte några anmärk-

ningar om Salpetersyrans och Salpetersyrlighetens sammansättning, af J. Berzelius. 

I. Undersökning af öfverbasisk salpetersyrad Blyoxid. 

II. Rättelse af Gay-Lussac’s analys af salpetersyra, och bekräftelse af Dalton’s 

uppgift. 

III. Qväfvets sammansättning. 

IV. Bekräftelse på riktigheten af det förra bestämmandet af salpetersyrlighetens 

sammansättning. 

V. Om Ammoniakens sammansättning. 

 VII. Undersökning af Svafvelbundet Kol (svafvel-alkohol) [koldisulfid, kolsvavla], af 

Alexander Marcet och Jac. Berzelius. 

A. Beredning af svafvelbundet Kol. Och dess allmänna egenskaper. 

B. Försök, som visa att svafvel-alkoholn intet väte innehåller. 

C. Försök, som visa att svafvel-alkoholn innehåller kol. 

D. Försök att bestämma de relativa qvantiteterna af svafvel och kol i svafvelbundet 

kol. 

E. Försök öfver svafvelbundet kols förhållande till alkalier, jordarter och metall-

oxider. 

F. Försök öfver den förändring svafvelbundet kol undergår ge nom åverkan af 

kungsvatten och fugtig syrsatt saltsyregas [klor]. 

 VIII. Försök till en jemförelse emellan den äldre och nyare meningen om naturen af Syrsatt 

Saltsyregas [klor], för att genom denna jemförelse kunna bedöma den enas eller 

andras företräde, af Jac. Berzelius. 

I. Saltsyra. 

II. Fluss-spatssyra. 

III. Iodsyra. 

IX. Försök att närmare bestämma åtskilliga oorganiska kroppars sammansättning, till 

vinnande af en närmare utveckling af läran om de kemiska proportionerna, af J. 

Berzelius. 



A. Försök att komma till en någorlunda säker kännedom asf de kroppars samman-

sättning, från hvilka vid kemiska analyser beräkningar mest göras. 

 a. Saltsyrad silfveroxid och saltsyradt kali. 

 b. Blyoxid. 

 c. Svafvelsyra. 

 d. Baryt och dess salter med svafvelsyra och saltsyra. 

B. Undersökning af åtskilliga hittills mindre noggrant kända oxiderade kroppars 

sammansättning. 

1:o Fosforens syror och deras mättningskapacitet 

a. Försök öfver fosforsyrade salters sammansättning. 

1. Fosforsyrad barytjord. 

2. Fosforsyrad blyoxid. 

3. Fosforsyrad silfveroxid. 

4. Fosforsyradt natron. 

5. Fosforsyrad kalk. 

b. Försök öfver fosforsyrans sammansättning. 

c. Försök öfver fosforsyrlighetens sammansättning och mättningscapacitet. 

d. Försök att utröna om fosforen, vid dess förening med metaller, undergår 

någon desoxidation. 

2:o Försök öfver Boraxsyrans sammansättning, beräknad från dess mättnings-

capacitet. 

3:o Försök öfver Fluss-spatssyrans sannolika sammansättning, beräknad från 

dess mättningscapacitet. 

4:o Arseniksyrornas sammansättning och mättningscapacitet. Arsenikoxid och 

svafvelbunden arsenik. 

1. Arseniksyrornas sammansättning. 

2. Dessa syrors mättningscapacitet. 

3. Försök, som utvisa existensen af en arsenikoxid. 

4. Arsenikens föreningar med svafvel. 

   5:o Molybdensyrans mättningscapacitet. 

   6:o Chromsyrans sammansättning och mättningscapacitet. 

   7:o Wolframsyrans sammansättning och mättningscapacitet. 

   8:o  Försök öfver Antimons syrsättningsgrader och dess syrors mättningscapa-

citet. 

   9:o Försök öfver kiseljordens sammansättning. 

   10:o Försök öfver Rhoniumoxidernas sammansättning och förhållanden till syror. 

X.   Försök öfver de bestämda förhållanden, hvari elementen för den organiska naturen 

äro förenade, af Jac. Berzelius. 

1:o Analys af några vextsyror. 

1. Citronsyra. 

2. Vinsyra. 

3. Oxalsyra. 

4. Bernstenssyra. 

5. Ättiksyra. 

6. Galläplesyra. 

7. Myrsyra. 

8. Slemsyra. 



9. Benzoesyra. 

10. Garfämne af galläplen. 

   2:o Undersökning af några vextämnen, som ej äro sura. 

11. Vanligt socker. 

12. Mjölksocker. 

13. Gummi arabicum. 

14. Potatoes-Stärkelse. 

 

Del 6 – 1818 (utgiven av J. Afzelius, N. W. Almroth, A. Arfvedson, J. Berzelius, H. P. 

Eggertz, J. af Forselles, J. G. Gahn, W. Hisinger, P. Lagerhjelm, M. af Pontin, E. Rothoff, 

N. G. Sefström, P. Ström, E. T. Svedenstierna och P. Walmstedt, finansierad av J. 

Berzelius). 

 

I. Undersökning af Kopparoxidens sammansättning, för att deraf kunna med någor-

lunda säkerhet bestämma vigten af kopparens atom, af J. Berzelius. 

II. Undersökning af några föreningar, som bero af svagare frändskaper, af Jac. 

Berzelius. 

III. Undersökning af en ny Mineralkropp [selen], funnen i de orenare sorterna af det vid 

Fahlun tillverkade svaflet, af Jac. Berzelius. 

1. Till verkningen af Svafvel vid Fahlun; fenomen som visa sig vid detta svafvels 

användande till beredning af Svafvelsyra. 

2. Närmare undersökning af det ämne, som i svafvelslammet ger upphof åt rättik-

lukten, och sättet att framställa det i isolerad form. 

3. Selenium för sig sjelf, i reducerad form.’ 

4. Selenium och Syre. 

5. Selenbundet väte. 

6. Selenium och Svafvel och Fosfor. 

7. Selenbundne Metaller. 

8. Selenbundna Alkalier, Jordarter och Metalloxider. 

9. Selensyrade Salter 

10. Hydroselensalter. 

11. Åtskilliga allmänna anmärkningar i anledning af egenskaperna hos Selenium. 

12. Undersökning om förekommandet af Selenium i mineralriket. 

IV. Undersökning af någre vid Utö jernmalmsbrott förekommande fossilier och af ett 

deri funnet eget Eldfast Alkali [litium], af Aug. Arfvedson. 

Analys af Petalit. 

          af Spodumen. 

          af kristalliserad Lepidolith. 

  Tillägg till denna Afhandling af J. Berzelius. 

V. Analys af röd Zeolith från Ädelfors, af W. Hisinger. 

VI. Undersökning af Ichtyophtalmens sammansättning, af J. Berzelius. 

VII. Undersökning af Chabasie från Gustafsbergs koppargrufva i Jemtland, af J. Berze-

lius. 

VIII. Analys af några Hornblende-arter, af W. Hisinger. 

1. Hornblende från Pihlens Grufva vid Slättmyra vid Fahlun. 

2. Hornblende från Lindbo Kalkstensbrott i Westanforss Socken. 

3. Hornblende från Wiks Jerngrufva i Garpenbergs Socken. 



4. Hornblende från Pargas i Finland. 

Tillägg till denna Afhandling af J. Berzelius. 

IX. Analys af svartagtig Fahlunit, af W. Hisinger. 

X. Halfklotformigt Fossil från Grengesberget, Välkomst-Grufvan, analyserat af W. 

Hisinger. 

XI. Undersökning af en brun Granat ifrån Finbo vid Fahlun, af C. A. Arrhenius. 

Tillägg till denna Afhandling af J. Berzelius. 

XII. Undersökning af Oxidum Manganoso-Manganicum, af August Arfvedson. 

Analys af kristalliserad grå manganmalm från Undenäs i Westergöthland. 

Analys af vanlig så kallad Grau Braunsteinerz. 

XIII. Undersökning af den Tantalit-art från Kimito i Finland som ger canelbunt pulver, af 

J. Berzelius. 

XIV. Undersökning af ett hittills obemärkt Fossil, som stundom följer den Siberiska 

kromsyrade blyoxiden, af J. Berzelius. 

XV. Analys af Meïonit dioctaèdre och af Leucit från Vesuvius, af August Arfvedson. 

XVI. Undersökning af Picrolith från Taberget uti Småland, af N. Wilh. Almroth. 

 

Det är notabelt att de fullständiga beskrivningarna av upptäckternas av litium av J. A. Arfvedson 

och selen av J. Berzelius publicerades i volym sex av Afhandlingar i Fysik, Kemi och 

Mineralogi. 

En komplett serie av de sex volymerna i originalutförande är extremt sällsynta i den antikva-

riska världen eller på bokauktioner. 

 

        Lund i januari 2017 

              Jan Trofast 

 

 

 

 

 

  

 


