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försök med blandningar av två reagenser, syntes det vara lämpligare att låta 
det tunna kopiepapperet underkastas två skilda operationer: i) fuktning med 
saltsyra samt efter torkning 2) fuktning med rodankaliumlösningen. Det föreföll 
som skulle själva fuktningsmetoden spela en rätt avgörande roll. Det gällde 
att överföra de kvarvarande små järnresterna till järnklorid, men denna fick 
icke lösas bort ur papperet utan skulle stanna kvar på sin plats. Den arbetsform 
jag kom fram till, var att med en hårpensel doppad i saltsyra fukta en matt 
glasskiva, så att den nätt och jämt blev glänsande. Mot denna lades papperets 
skrivsida. På den andra sidan papperet lades ett paraffinerat papper och så strök 
man med handen pressad ovanpå detta. Saltsyran sögs då upp i skriftresterna. 
Den uppkomna järnkloriden kunde varken gå ned i glasskivan, ej heller upp i 
det paraffinerade papperet utan stannade på sin ursprungsplats i original- 
papperet. Detta förfarande gav bättre resultat än försök med att använda kopie- 
press vid papperets fuktning.

Sedan papperet nödtorftigt torkat en liten stund upprepades processen, denna 
gång med glasskivan fuktad med rodankalium.

Resultaten voro icke jämna. Ibland voro de utmärkta, en annan gång ej fullt 
så bra. Skriften, järnrodaniden, blir ej bestående utan måste läsas snarast möj
ligt. Efter några timmar bleknar den och försvinner. På grund av luftfuktig
heten hydrolyseras järnrodaniden till rodanvätesyra, som är flyktig, samt fer- 
rihydroxid, som stannar kvar men är osynlig. Den ringa mängden saltsyra torde 
enligt min mening knappast skada papperet och kaliumrodaniden är utan 
inverkan.

Gösta Bodman.

Den välkända länkförbindelsen mellan två axlar har många namn — cardan- 
knut, cardan och polhemsknut. Ur teknisk-historisk synpunkt äro strängt taget 
alla tre benämningarna missvisande. Geronimo Cardano (1501, 1576), som var 
en känd italiensk filosof, matematiker och läkare har visserligen fått sitt namn 
förbundet med den efter honom uppkallade cardanska ringupphängningen, 
men han är icke uppfinnare till konstruktionen, ty den fanns långt före hans 
tid. Han har heller icke använt denna idé vid koppling av två axlar som bilda 
vinkel med varandra. Det är ju den anordningen som vi sedan ganske länge 
kalla cardan eller cardanknut. Fullt så gammal som från Cardanos tid är icke 
axelkopplingen. Den finnes första gången avbildad på en teckning från år 1664, 
som återger en detalj i ett tornurverk. Uppfinnare anses vara jesuiten Kaspar 
Schott, som dog i Wiirzburg 1666. Vid den tidpunkten var Christopher Pol
hem fem år gammal. Att även hans namn är förknippat med konstruktionen, 
sammanhänger med att han i en del av de av honom uppfunna maskiner, som 
han byggde för sitt stora manufakturverk Stjernsund i Dalarna, även använde 
detta slag av axelförbindelser. Kanske har det varit av lika stor betydelse, att 
han också i sina skrifter och även på annat sätt propagerat för användning i 
maskiner av sådan axelkoppling. På så sätt har hans namn kommit att åtmin
stone i Sverige förbindas med denna viktiga maskindetalj.
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Är man rättvis, bör man således säga att Cardano har fått låna sitt namn 
till en gammal uppfinning, Kaspar Schott har man glömt bort och Polhem 
var den förste, som i vårt land mera officiellt använde länkförbindelse mellan 
två axlar. Cardan är ett kort ord och har blivit ett internationellt tekniskt 
begrepp, mera än en förkortning av ett personnamn. Polhemsknut är ett gan
ska långt och för utlänningar obegripligt ord. Men det erinrar om en av våra 
tekniska stormän och hans betydelse för svensk mekanik. Att han icke upp
funnit konstruktionen är en annan sak, som inte hindrar att vi kunna ha kvar 
namnet polhemsknut, om vi blott ha det historiska händelseförloppet i minnet.

r. A.
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