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Fra 51 Mai 1856 til 51 December 1857. 

ende Oversigt omfatter et længere Tidsrum| end sædvanligt, fordi Sel- 

skabet har fundet det tjenligt, at saavel Beretningen om dets Arbeider, som Bekjendt- 

gjörelserne angaaende dets Priisopgaver skee ved Nytaarstid. 

Selskabet har i det Tidslöb, som her omhandles, tabt et fortjent Medlem i Hr. 

Hans Christian Lyngbye, Sognepræst for Söeborg og Gilleleie Menigheder. 

Til indenlandske Medlemmer ere optagne Proprietair Hofman Bang til Hof- 

mansgave og Professor Eschricht. 

Til udenlandske Medlemmer ere optagne Charles Lyell, Medlem af det Kgl. 

Videnskabs Selskab i London og Dr. Bartholomæus Kopitar ved det Keiserlige Bib- 

liothek i Wien. 

Den mathematiske Classe. 

Professor Ramus har forelagt Selskabet en Afhandling om de periodiske 

Kjædebråker, hvoraf Fölgende er et Uddrag. 

Betegnes Leddene i en Kjædebråk af sædvanlig Form ved do, 41, @s5,--, 

som ere positive hele og ag nærmest lavere end Kjædebråkens Verdie x, hvilket kort 

kan skrives saaledes: 

L == 003 Ay; Asy.- 

3* 



XX 

saa vil denne Kjædebrük blive periodisk, hvis almindeligen ay4449—=a,49 og kan 

da skrives saaledes: 

EET (Ont On ose Un ti) 

(ifölge en Betegnelse af le Besgue s. bulletin des sciences mathem. 1831 mars.), og 

en fuldkommen periodisk vil være saaledes fremstillet: 

UW = (Gop Gr Gas A) 
LA 

Betegnes den principale Convergent til w af Index r ved Y saaledes at 
br 

Yo __L 7 Såa er u bestemt ved Ligningen 

2-1 u? — (Yen — 2-2) U— Ya 0. (1) 

Sættes dernæst 

ul = (a1, A—25 Ag. ay), 

Yı-ı Yı-2 ., Yı-ı 21-1 
saa maa u! fremkomme af u ved at forandre — og — til — og , altsaa 

1 Z1—2 Yi—2 2-2 

vil ul være bestemt ved Ligningen 
2 

Ya Ws — (yes — a) wt — 733 = 0 

som sammenlignet med (1) giver 

2-1 
u =— (2) 

Yı-ı 

apt 
hvoraf sees, at Forholdet — er rationalt. 

u 

Betingelsen for at (1) kan være en reen Lignmg er Yÿe1 = 2-2, hvoraf 

fülger at ag —0 og at Rækken a , a,,... dy er symmetrisk. Heraf udledes 

følgende Formel til at bestemme en særegen Classe af periodiske Kjædebråker: 

D 
do (dis Ay, A3... 03 Ay, Ay, 2 44) = le 

pP £ 
a = yy PINCE CANES CAA (3) 

0 p 
FRE ip Ong Le ee 

og ifölgep 49 — p® q = + og q —p°, ved at sætte =. — (, erholdes ligefrem 

2 2 Le 
DMC FA, (> 

hvoraf Anvendelse gjüres i den ubestemte Analyse. 



XXI 

Den almindelige Kjædebråk æ er i sin Værdie bestemt ved en qvadratisk 

Ligning; nemlig, naar Zx+1 betegner dens complete Qvotient af Index n + 4 d. e.: 

Tn+1 = Gantt) Au+2 ++. Ine) 

saa er ifdlge (1) 

B tés — @— 89) mrı — a =0 
idet 

a 
B = Gn+1) An+2 +++ An+t 

a? 

go = An+1) Int25 +++ An+t—1; 

altsaa ifölge den bekjendte Relation mellem In+1, 08 x, faaes 

B Ga—12— Di a ei BY Ga—1 2 —Yn—1) (Yn — Zn T) 

— ad (yn— 2)? = 0 (5). 

Om denne Ligning lader det sig directe bevise, at den ikke kan blive reen qvadratisk, 

uden netop derved, at den reduceres til det af (1) udledte Tilfælde fremstillet i (3). 

Betingelsen kan nemlig saaledes skrives: 

0 x 

Yn Zn p° (8 SF a) — Yn —1 Zn B kr =) 

a? Yn —ı N & Yn—1 Oe it e Bert — 
+ Yn Zn B (+ Un ) Yn =n 8 (à Sr Yn )\ 

eller, ved for t at sætte p. t d. e. ved at samle flere Perioder i een, hvorved 7,4 

s d DOTE 
ikke forandres, og ved dernæst at gjöre yp. uendelig, hvorved B og 36 bringes til at 

falde sammen med 2.1, 

En Yn—1 B° (es + ee 

Yn mn 1 p° (= +1 ah de 5 (es 1 # >) 

Yn 
maa ligge mellem — og 

ge 88 Yn—ı 4n—1 
Heraf følger, at 

omvendte Kjædebråker er 

Yn 0 
= Ans In—15 In—2, +++ 4 

Yn—ı 

” 
-n 

= Any An—13 An—23 +++ dg 
Zn —1 
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go = An+t5, Ir+t—1y In+t—% see 

altsaa maae fölgende Ligheder finde Sted: 

An+t= Any Gr+t—1 >= In—15 Gr+t—2 = In—2, see 

saa at den forelagte Kjedebréks Periode maa begynde med a,. Fülgelig maa x vere 

Int} à 
af Formen a + - , idet a er positiv heel. og u bestemt som ovenfor, altsaa u = ’ 

u —a 

som indsat i (1) giver 

2-1 — (Ye—1 — %—2) (r— 4) —y:—2 @—a)?=0 

idet = betegner den almindelige Convergent til u. For at denne Ligning kunde blive 
is 

: Zt—2 Yı-ı 
reen qvadratisk, maatte 2 a + —— = —- d, e. 

' Yr—2 Yt—1 

TGA Matlin tee Da ES er ee eens ne 

Heraf vilde fülge a—1—=2a, q@—2=—dp, &—3— 41, ... som netop er det i (3) 

fremstilte Tilfælde. 

Er den qvadratiske Ligning forelagt med hele Coefficienter 

Az, +Br+C=0, 

saa vil dens Rödder 

TS B+YE | —B—VE 

Ben Ura EL, 

idet E — B? —4 AC, udvikles i Kjædebrük ifålge de bekjendte Formler af Lagrange, 

grundede paa Relationen mellem ar og x, nemlig 

_A (rp—2 2— Yr-23) (Uri 2h #1) & —0,-+(— DEVE (6) 
A (Yr—1 — Fr—12%) (Yr—1— 2-1 2") P,. 3 

Ly 

hvorved Udtrykkene erholdes for P, og Q,, som give 

Q, = dy —1 Pr + 9-1, Pr = a 3 (0, + Q,—1) + Pr, (7) 

En —= IE, 

idet P_ı=(, Pp =A, Q, =4$B; og ved i den qvadratiske Ligning for &u+1 at 

indsætte denne Störrelses Udtryk formedelst P2-+1 og Qn+1, erholdes 

P 2a Q 0.2 B Pn Ro) ee as 
7 Puma S i Pr 

Heraf udledes alle de bekjendte Egenskaber ved den periodiske Kjadebrok 
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udviklet af den forelagte qvadratiske Ligning, hvilke Egenskaber Forfatteren fremdeles 

har suppleret ved dette efterfülgende Theorem: 

Naar en Deel af Perioden, almindeligen fremstillet ved 

An+h+17 On+0+2s ee dn+ 4 +k 
er symmetrisk, saa ville ogsaa Rekkerne 

On+-O+1) Qn+O+2-. ee Ont O+K+1 
Pr+6) PutO+1, Put ha, +--+ Panth+krı 

med Abstraction fra de stedse afvexlende Fortegn, vere symmetriske, hvis 

Ont 0+ k+1 = CI Ono +1 

Pu+o+krs = (— 112,40 

Dette finder f. Ex. Anvendelse, naar den forelagte Ligning er reen qvadratisk eller B 

— 0; thi da Kjedebröken er periodisk, maa den ifölge det foran fundne have Formen 

(3), dens Verdie antaget => 1, altsaa n—0, 0 — 0, k=t— 1, og at begge de angivne 

Betingelser ere opfyldse bevises saaledes. Ifülge (4) ved for C at sætte — Lo for 

p? og q? at sætte y,_1 0g Z—3, haves 

2 2 
EE 1 là D 

som sammenlignet med det Udtryk for P,, som haves ifölge (6), giver P, = (— 1)' A; 

tilmed er Py =Å, altsaa er den anden Betingelse opfyldt. Sættes nu i (6) r—t 

Q: Cc ope : A 
enh + ps 7 men ifölge (3) «=?2a, idet a, nærmest < 

bl 

haves 7, = 

V- 2 altsaa = (— 1)'~1Aa,. Ifilge (7) er 0, = 4, Po + Qo = 4 A, 

idet 0p = 3 B —0; fülgelig Q, = (—1)'-1Q,. Altsaa er ogsaa den förste Betin- 

gelse opfyldt. 

Dette kan tjene til at udfylde den Lacune, som findes i Theorie des nombres 
T. I. Pag. 59, hvor det med Hensyn til Oplösningen i hele Tal af den ubestemte 

Ligning p? — A,q? =+-D, som haves derved at p og q ere Tæller og Nævner i en 
convergerende Brok af Index r til Y A idet P, — + D, siges: „Il peut se trouver 

«Plusieurs fois le même nombre D dans la même periode, et il se rencontrera toujours 

„au moins deux fois, puisque la période est symétrique (excepté lorsque le quotient 

p «auquel répond i est le terme moyen de la période, abstraction faite de son dernier 

«terme 2 a)” men da Legendre alene har beviist Symmetrien af Kjædebrükens Periode, 
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med Udelukkelse af det sidste Led 2a, savnedes der Beviis for Symmetrien af Perioden 

Po, Py, Pos ... Pı, som er den, det kommer an paa, og som er symmetrisk i sin 

hele Udstrækning. 

Den physiske Classe. 

Professor Jacobson, Ridder og Dannebrogsmand, har i Selskabet fremviist 

Pröver af smukt grönfarvet Glas fra Holmegaardfabriken. Det skyldte vel sin grønne 

Farve til Chromforiltet; men man havde ikke faaet heldige Resultater, ved at anvende 

dette Ilte umiddelbart. Professoren havde derfor foreslaaet at bruge snart chromsurt 

Kali, som naturligviis adskilles under Glassets Dannelse. Dette gav en god og eens- 

formig udbredt grön Farve. 

Professor Reinhardt, Ridder og Dannebrogsmand, foreviste en Slange-Art, som 

det Kongelige naturhistoriske Museum havde i Aaret 1834 erholdt tilligemed nogle andre 

sjeldne Slanger directe fra Java; tillige fremlagdes nogle Tegninger af den. Han 

ansaae denne Slangeart for at være hidindtil ubeskrevet, og oplyste ved nogle Sammen- 

ligninger, at den ikke uden Tvang kan henfåres til nogen af de hidindtil opstillede den 

nærmest staaende Slægter; den synes derfor at burde udgjöre en egen Slægt, som har 

faaet Navn af Xenodermus, hvis eneste Art kunde kaldes javanicus. 

Det er især den besynderlige Form af Hudens Skjæl paa Kroppens Overdeel, 

som giver den et fra de övrige Slanger forskjelligt Udseende. Hos disse er Huden i 

denne Region belagt med eet Slags Skjæl, og kun hos meget faa Arter med to Slags, 

som dog kun ere lidt forskjellige. Denne Slangeart derimod har tre Slags. Det förste 

dannes af tre langs Ryggen löbende Rader af store, ovale, stærkt ophöiede og efter 

Længden noget kjölformigt sammentrykte Skjæl. Hver Rad begynder paa kort Afstand 

fra Nakken, og låber ned til Spidsen af Halen. Imellem Raderne er en Afstand tre 

Gange saa bred som Skjællenes Tværdiameter. Hver Siderad dannes af enkelte. paa 

hinanden fålgende Skjæl. I den mellemste Rad derimod, som låber i Ryggens Midt- 

linie, afvexle et enkelt staaende med tvende tæt ved Siden af hinanden liggende igjen- 

nem Radens hele Længde. Mellemrummet imellem en Siderad og den iRyggens Midt- 

linie låbende Rad er bedækket med uregelmæssige fire- og femkantede ved Siden af 

hinanden (ikke imbricatim) liggende ulige store Skjæl, hvis Rand er noget ophöiet over 

den fordybede Midte. Regionen imellem den ydre Rad og Bugens Skjold er bedækket 

med smaae, ovale kjüldannede Skjæl, som ligge tagsteensformigt. Bugen er belagt med 
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rebde men korte Skjold (Scuta): ogsaa under Halen ere Skjoldene hele, hvilket vil 

blive nüiere angivet i den fuldstændigere Beskrivelse. 

Efter Hovedet at dömme skulde man ansee Slangen for at være giftig. Det 

er temmelig kort, fortil stumpt afrundet, fladtrykt og bagtil meget bredt. Det er aldeles 

bedækket med meget smaa grynformige Skjæl, og kun fortil findes et meget udhulet 

Snudeskjold, tvende Neseborskjolde og meget smaa forreste Pandeskjold; selv Öien- 

brynene og Kjeveranden er besat med smaae Skjel. Öinene, der ligge håit, ere smaae, 

noget fremstaaende, med en rund Pupille. Tanderne i Kjeverne og paa Ganebenene 

ere eensdannede. I Overkjæven ere de forreste noget kortere end de fölgende, hverken 

iblandt de förste eller sidste findes enten gjennemborede eller paa Ryggen furede 

Tænder, fålgelig er der ingen Grund til at antage Slangen for at være giftig. Halen 

er tynd og spids, den udgjår omtrent en tredie Deel af Legemets hele Længde. Total- 

længde 24 Tom. 4 Lin.; Hovedets Længde 84 Lin.; Halens Længde 8 Tom. 8 Lin. 

Samme Medlem foreviste i Selskabet den venstre Tak (Horn) af et Rensdyr, 

som i Sommeren 4836 blev udgravet paa Hr. Skovrider Ulrichs Mark paa Grevskabet 

Bregendved, og af ham indsendt til Opbevaring i det kongelige naturhistoriske Museum. 

Dette Stykke, som er den fårste Levning af denne Dyreart, som saa vidt vides er fundet 

i Sjælland, vilde ikke allene godtgjöre, at Rensdyret har i Oldtiden ogsaa indfundet sig 

paa Sjælland, men tillige at det har opholdt sig her i den Periode, da Takkerne hos 

Hannen blive afkastede; hvis i Ovrigt der gives tilstrækkelig Grund, som det dog synes, 

til at antage, at den foreviste Tåk ikke ved Menneskehaand er engang i Tiden bleven 

bragt til Findestedet, og at den ikke vilkaarligt har fundet sit Leie i Jorden der. 

Den Localitet, i hvilken den er fundet, har efter Beretning fölgende Beskaf- 

fenhed: den hele Omegn er lavtliggende, og meget fugtig; den er paa Afstand omgivet 

med Skov til alle Sider. Den selv har for 70 Aar tilbage ogsaa været bevoxet med 

temmelig tæt Skov, bestaaende af Elle- og Piletræer og af enkelte Ege. Paa det 

Stykke af Marken, hvor Takken blev udgravet, stod endnu for 20 Aar siden Levninger 

af hiin Skov, og i den nærmeste Omkreds har Jorden aldrig været dyrket, fordi dette 

Sted ligger saa lavt, at det ofte oversvommes af en Aae, som i nogen Afstand derfra 

löber igjennem Egnen. 

Det var ved Gravning af Gröfter til Vandets Aflöb, at Takken blev funden. 

Den laae 5% Fod under Jordens Overflade, og ubetydeligt nedsænket i et Lag Leermergel; 

dette Lag bedækkedes af det fem og en halv Fod mægtige Lag af smuldrende Türvejord 

blandet med Sand. 
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Takken selv er temmeligt fuldstændig, og forsynet med sin af Rosen oventil 

begrændsede meget korte Basis, hvis Grundflade har samme Udseende, som affaldne 

Takkers pleie at have, kun er den mere porös. De fleste Ender ere meer eller mindre, 

tillige med det åverste Stykke af Skuffelen, ved Udgravningen blevne afstådte i Spidsen. 

Den har som sædvanligt tvende Öjeender , der staae noget længere fra hinanden end 

sædvanligt, og af hvilke den överste har været den bredeste. 1 Henseende til Størrelse 

kan den maale sig med de störste grønlandske, med hvilke den har været sammenlignet. 

Beskaffenheden af Takkens Materie har aldeles Lighed med de fleste af de i Museet 

opbevarede Elsdyrtakkers, som ere optagne af Törvemoser. Den udvendige tætte, lidt 

glindsende Overflade, af en guulgraae Farve, klæber stærkt ved Tungen. Massen indenfor 

er meget porös, hist og her cellet, og lader sig med Fingrene let aflöse i Krummer; 

den lugter af Leer, naar man aander derpaa. Et lille Stykke, som blev gjennemblödt, 

blev i Brudet ganske sort. 

Samme Medlem meddelte Selskabet nogle Iagttagelser over Sammentrækningen 

og Udvidelsen af Iris hos den spidssnudede Aal (Anguilla acutirostris), hvilke han 

havde anstillet fårste Gang for flere Aar siden, og gjentaget i Foraaret 1837, dog ikke 

fundet Leilighed til at udvide ved Anvendelse af andre Pirremidler end Lyset. Resul- 

taterne af de hidindtil anstillede Forsög ere i Korthed fölgende: 

1) Iris udvider sig hos den levende Aal, naar denne bringes fra Mörket til 

Daglyset meget stærkt i Löbet af de to förste Minuter, saa at Pupillen ikke beholder 

den halve Deel af den Diameter, den havde i Mårket. Saasnart Aalen bringes tilbage 

i Mörket, trækker Iris sig i et lige saa langt Tidsrum igjen sammen, saa at Pupillen 

igjen faaer sin fürste Stürrelse. Bliver Hovedet liggende paa Siden i Daglyset, er den 

nedadvendende Pupill betydelig stårre end den opadvendende. 

2) Sammentrækningernes og Udvidningernes Stårrelse staaer i lige Forhold til 

Intensiteten af Lyset og Mörket. 

3) Disse Bevægelser af Iris i afvexlende Lys og Mörke, vedvare meget længe 

efter at Hovedet er afskaaret, undertiden indtil fire Gange 24 Timer, eller om Somme- 

ren indtil Hovedet begynder stærkt at lugte, kun maa Overiladen af Oiet holdes fugtig. 

4) Bevægelserne finde ogsaa Sted paa samme Maade og i samme Tidsrum, 

naar Hjernen bliver områrt med en Staaltraad, eller tildeels udtaget. 

5) De vedblive ogsaa ved det udtagne og fritliggende Oie. Det gjør ingen 

Forandring, om man i Forveien har borttaget den til Cornea sig tætsluttende fine Hud. 

6) Efterhaanden naae Sammentrækningerne af Iris i Mürket ikke den forrige 
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Grendse i en tidligere Periode af Iagttagelsesrekken, eller hvad der er det Samme, 

efterhaanden opnaaer Pupillen ikke den tidligere Vidde, men derimod gaaer Udvidningen 

af Iris i Lyset efterhaanden mere og mere ud over den tidligere Grændse, saa at Pu- 

pillen bliver tilsidst kun et lille sort Punkt i den glindsende Irisskive. 

Professor Zeise, Ridder af Dannebrogen, har meddeelt en nye Undersögelse 

over det brændbare Chlorplatin; Afhandlingen er alt indfört i den 6te Deel af Sel- 

skabets naturvidenskabelige og mathematiske Skrifter 1837; man indskrænker sig derfor 

til Fölgende: 

Platinforeningen, som frembringes (efter hvad Forfatteren alt for endeel Aar 

siden har viist) naar Chloridet underkastes en Destillation med Alcohol, bestaaer af 2 

Atomer Platin, 4 At. Chlor, 4 At. Kulstof og 8 At. Brint, og dens Forbindelse med 

et andet Metalchlorid, f. Ex. med Chlorkalium, indeholder 4 Atom af dette; Sammen- 

setningsmaaden af denne Forening kan udtrykkes med KC1?, PtCl? + H® C4PtCl?; 

i krystalliseret Tilstand indeholder den 2 Atomer Vand, som bortgaae i tår fortyndet 

Luft. Det særskilte Chlorid kan saaledes betragtes som H® C+, 2PtCl?, og fölgelig 

som en Sammensætning, beslægtet med Viinsvovisyren, idet Pfatinchloriir træder istedet- 

for Svovlsyre, og Ætherin istedetfor Æther; ligesom og dens krystalliserede Forbindelser 

indeholde Vand netop i det Forhold, hvori Ætherin giver Alcohol. 

Dette Resultat havde Forfatteren alt uddraget af sine tidligere Undersögelser ; 

men tildeels fordi han den Gang arbeidede med ikke fuldkommen rene Producter, vare 

nogle af de enkelte Data mindre afgjörende. For en Deel af denne Grund, og for en 

Deel fordi Liebig havde angivet, at Kaliumforeningen stedse gav Vand ved dens Decom- 

position, havde nogle Chemikere anseet det brændbare Chlorplatin for en Ætherforbindelse. 

Men Forfatteren har nu ogsaa paa det Bestemteste viist det Urigtige i Liebigs Angivelse. 

Ved denne nye Undersögelse fandt Forfatteren, at der samtidigt med det brend- 

bare Chlorplatin dannes Aldehyd (H® C* O2) og Saltsyre og som Biprodukt Chlor- 

brintæther. Overeensstemmende hermed fremstiller han Theorien af Virkningen mellem 

Platinchloridet og Alcoholen saaledes, at (2 Pt. 8 Cl.) [2 At. Platinchlorid] + 24 H 

8C 40 [2 At. Alcohol] give (4 C 8 H. 2 Pt 4 Cl) [brændbart Chlorplatin] + (8 H 

4 C 2 O) [Aldehyd] + (4 H 2 0) [Vand] + 4 H 4 Cl [Chlorbrint], som med 

Alcohol i Overskud danner Chlorbrintæther. 

Ved en senere fornyet Undersågelse over den Forening, som det brændbare 

Clorplatin giver ved Chlorammonium, har han fundet, at denne har en Sammensætning i 

alle Maader (selv hvad Krystalvandet angaaer) svarende til den af Kaliumforeningen. 

Ax 
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Dr. Lund, Selskabets Medlem, har indsendt den anden Afhandling over Kalk- 

steenshulerne i det Indre af Brasilien, som indeholder Beskrivelsen over Lappa de 

Cerca grande, (indrykket i Selskabets naturvd. og math. Afh. 6te Deel). Under 199 

S. Brede og skilt fra Rio das Velhas venstre Bredde ved nogle afbrudte Smaahöie ud- 

breder sig en stor Slette, der mod Syd begrændses af Serro de Espinhago’s sidste 

Forgreninger, og som indeslutter en Deel bækkenformige Fordybninger, tildeels fyldte 

med Vand. Vor Reisende blev især tiltrukket af en Eng, bevoxet med en Cassia og en 

Melochia og begrendset mod Syd af en lodret Kalkvæg, Indianerklippen- ved Mocambo, 

der, bedekket af raa Tegninger, udförte af Indianere, sandsynligviis af Cajapos Stammen, 

frembyder et af de faa Mindesmærker, som hidrøre fra Brasiliens omflakkende Vilde. 

I Nerheden af Indianerklippen, og omtrent 150 Fod over Engen ligger Indgangen til 

Lappa de Cerca grande, en Hule i Kalkstenen, hvis Jordlag har været en vigtig Er- 

hvervskilde for dens Eier, formedelst den Mængde Salpeter, det indeholder. Af denne 

Aarsag er en stor Deel af Bunden opgravet og de Knogler, som den indeholdt i en 

utrolig stor Mængde, kastede til Side og forstyrrede; men Dr. Lund var saa heldig at 

finde Steder i det Indre af Hulen, hvortil Forstyrrelsen ikke hayde naaet. Af en Masse, 

der udgjorde omtrent 10 Kubikfod, samlede han Tænder og Knogler af 70 Individer 

af en uddöd Paca og af 2 Individer af et ligeledes uddödt Rovdyr af Hundeslægten, 

Canis spelæus. Paa et andet Sted fandt han endnu Knoglerne af en liden Art af Hjor- 

teslægten af Störrelse som Catingeiroen. 

Den fossile Paca ligner i hele Skelettet den nulevende, men Ujævnhederne 

paa Overfladen af Pandebenene og den bageste Deel af Aagbuen ere langst större 

ligesom ogsaa hele Dyret er stårre end det nulevende, og Forfatteren har nu ingen 

Tvivl længere, at den i Lappa nova de Maquiné fundne Paca ikke er den nulevende, 

men den fossile Art. 

Den fossile Ulv, hvoraf i denne Hule ikkun fandtes 2 unge Individer, fore- 

kommer ogsaa i andre Huler, og idet Dr. Lund anförer de Iagttagelser, han har an- 

stillet over dette Dyrs Levninger i andre Huler, uddrager han det Resultat, at det, i 

det mindste i enkelte Individer, overtræffer de störste nulevende vilde Arter af denne 

Slægt, at det har beboet Hulerne og fyldt dem med Knogler ved at slæbe sit Rov ind 

i dem ligesom den europæiske fossile Hulehyæne. En nöiere Undersögelse af Knoglerne 

viser nemlig, at deres Beskadigelse tildeels er af den Natur, at de ikke levne mindste 

Tvivl om at hidröre fra Indvirkningen af Rovdyrs Tænder, og den Omstændighed, at 
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Knoglerne af de unge Huleulve, som fandtes i Lappa de Cerca grande vise samme 

Beskadigelse, gjér det sandsynligt, at den ligesom Hulehyænen angreb sin egen Slægt, 

Men foruden disse Beskadigelser viste sig andre, idet nemlig Knoglerne vare 

afrundede, og afslebne paa alle fremspringende Dele. Forfatteren viser nu at Vandet 

engang vedvarende har bedækket Egnen og staaet håit op paa Indianerklippen, der 

endnu bærer Mærke af denne höiere Vandstand i en horizontal Fure, som löber omtrent 

40 Fod høit over Engen. Vandet maatte i den Tid staae i de dybere Dele af Zappa 

de Cerca grande, og lidt efter lidt maatte Knoglerne af de fortærede Dyr falde ned i 

disse Vandsamlinger, hvor de ved Vandets Bevægelse bleve afrundede. Denne Hen- 

liggen i det kalkholdige Hulevand forklarer ogsaa hvorfor den dyriske Substants, som 

ellers naar den forsvinder efterlader en porås Knoglemasse, her er fortrængt af Kalk- 

spath, der har sikkret Knoglerne en bedre Vedligeholdelse end man ellers pleier at 

iagttage. Tilsidst slutter Dr, Lund af Hulens Beliggenhed i Nærheden af den nu ud- 

tårrede Indsåe og den overvættes store Mængde af fossile Paca Knogler, at dette Dyr 

ligesom den nulevende Art har fört en amphibisk Levemaade. 

Professor Eschricht har, ved at erholde en Mængde særdeles friske og velbe- 

varede Exemplarer af Clione borealis, faaet Leilighed til at undersöge dens indre Byg- 

ning. De nye Forhold, han har fundet eller de hidindtil tvivlsomme han har oplyst, 

ere især følgende: 

1) Det af Cuvier angivne Karnæt paa Finnerne er (som Flere allerede have 

formodet) et Net af Muskelfibre. De ligge paa hver Flade af Finnerne i et dobbelt 

Lag, hvert Lag bestaaende af næsten parallele Fibre, med de to Lag paa hver Flade 

krydsende sig skraat, hvorved de tage sig ud som et Gitterværk af skjæve Rhomboider. 

2) Finnerne ers forenede ved en smallere Middeldeel, der gaaer tvers igjennem 

Dyrets Halvdeel, og hele Svåmmeredskabet, hvoraf Finnerne kun udgjüre de to store 

udstaaende Sidedele, har Lighed med en Kajakaare. 

3) Clione har to meget fuldkomment uddannede Ojne; men disse sidde ikke 

som Flere have angivet, for paa Hovedet, men i Nakken, eller i Tverfuren mellem 

Hovedet og Bagkroppen. 

4) De 8 saakalpte Tentakler paa Hovedet ere i Henseende til deres alminde- 

lige Forhold, overmaade rigtigen beskreven af Pallas og Fabricius, men ikke af Cuvier. 

Kun de to af dem (som Cuvier ikke omtaler) ere virkelige Fölehorn, og disse kunne 

krenges ind, saa at de udvendigen heelt forsvinde, paa samme Maade, som Sneglenes 

Fölehorn i Almindelighed, Det er udentvivl disse to Fölehorn, der ikke fuldkomment 
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indkrængede, men staaende frem som to smaae runde Forhöininger, ere blevne holdte 

for Gine, f. Ex. af Blainville. De 6 större Tentakler kalder Forfatteren, paa Grund 

af deres Plads og Form, Hovedkeglerne. Disse kunne ikke krænges ind, men kun 

trækkes noget sammen, og skjules ved en dobbelt Hudfold (Præputium Pallas), der 

kan slaaes over dem, og, naar dette skeer, faaer Hovedet den tvekuglede Form. Disse 

Hovedkegler have en stærk råd Farve, og skjulte under Præputium gave de Fabricius 

Anledning til Characteren for Clio: ,ore coccino.” Deres råde Farve sees under Loupen 

indskrænket til mangfoldige Pletter (omtrent 3000 paa hver Kegle). Under Microscopet 

erkjendes atter hver af disse Pletter for en Fremstaaenhed, bestaaende af omtrent 42— 

20 stilkede, concave, runde Plader ; Stilkene indesluttede i en rårdannet Skede. Disse 

Hovedkegler ere altsaa udentvivl Sugeredskaber, analoge med det af Cuvier beskrevne 

hos Pneumodermon. 

5) I Munden, hvis Plads meget rigtigen er angivet af Pallas og Fabricius 

imellem Halskeglerne, sidder paa hver Side et Bundt börsteagtige, guldglindsende Tænder, 

der ligeledes af disse Iagttagere vare kjendte, og med störste Uret nægtedes af Cuvier. 

De kunne trækkes ind og skjules i egne Skeder ved Siden af Mundhuulheden. (Lig- 

nende Skeder sees paa Cuviers Figur af Pneumodermon, formodentlig indeholde ogsaa 

disse saadanne Tandbundter). 

6) I Munden har Clione en Tunge (hvilken ikke maa forvexles med hvad 

Cuvier kalder la languette, som er hvad Pallas kalder Lingula, nemlig den midterste 

Flig af det tvivlsomme Organ, Halskraven, paa Bugsiden af Halsen). Tungen er paa 

det meest regelmæssige besat med flere Hundrede microscopiske, krogede Tænder. 

7) Hos Clione finder det samme nöie Forhold Sted mellem Mave 'og Lever, 

som Cuvier har efterviist hos Pneumodermon. 

8) Clione har en Penis, der er skilt fra de üvrige Kjönsdele, og ved en sær- 

egen Mechanisme kan skydes ud af en egen Aabning paa höire Side af Halsen. Den 

bageste, tykkere Deel af denne rérdannede Penis har Cuvier iagttaget, men troet, at 

Æggeladeren (som maa vere bleven beskadiget under Dissectionen) udmundede i den. 

9) Testiklen er et stort, næsten gjennemsigtigt Organ, der formodentlig har | 

været oplåst paa det af Cuvier undersögte Exemplar. Dens Udföringsgang forener sig 

med en hosliggende Blæres og med Æggestokkens, og den fælleds Udföringsgang ud- 

munder særskilt paa Dyrets höire Side, ikke langt fra Gattet. 

10) Gjelledannede Andedretsredskaber ere endnu ikke blevne efterviste hos Clione. 

At Cuvier antog Finnerne for Gieller, grundede sig deels paa den urigtige Antagelse at 



XXXI 

deres Muskler vare Blodkar og deels paa den store Blodkarstamme, han iagttog at gaae 

mellem Finnerne og Hjertet, men dette Blodkar staaer ikke i Forbindelse med Hjerte- 

forkammeret, men med Hjertekammerets Spidse, og maa altsaa antages for en af Aortas 

Hovedstammer, ikke for noget Gjellevene. Efter Hjertets Leie at dömme, maa Aande- 

drættet overhovedet ikke skee paa den forreste Deel af Dyret, men paa dets Bagkrop. 

Dette indeslutter 3 store aflukkede Huulheder, fyldte med en klar Vædske, og Hjerte- 

forkammeret ligger (indesluttet i Hjerteposen) tæt op til dem. Hvis det ikke tör for- 

modes, at paa den levende Clione skulde findes frithængende Gjeller paa Bagkroppen, 

der endnu ikke skulde være seete, saa maa formodentlig disse tre Huulheder i Bag- 

kroppen staae i et væsentligt Forhold til Aandedrættet. 

41) Foruden disse tre store Huulheder findes paa höire Side af Bagkroppen mellem 

Hjerteposen og Leveren en egen Sæk, der ofte indeholder Kalkansamlinger, Urinsækken. 

12) Clione har et udmærket skjønt Farvespil. Ikke alene Hovedkeglerne, men 

ogsaa den bageste Deel af Kroppen er meget stærk rosenröd. Ligesom denne råde 

Farve paa Hovedkeglerne hidrörer fra Sugeorganerne, saaledes hidrörer den paa Bag- 

kroppen fra utallige Hudsække af en egen Form, fyldte med en råd, olieagtig Vædske. 

Disse Hudsække staae lidt frem paa Huden, og fra dem faaer Huden sin knobrede 

(scabrosa) Beskaffenhed. Hud, Muskler og Vædskerne i Bagkroppens Huler ere gjen- 

nemsigtige; Nerverne, Penis og Æggestokken rödlige med forskjellige Nuancer. Leveren 

er sortegraa og tager sig ud som en sort Plet paa Dyrets Ryg, hvor den sees tæt op 

til den rödlige Æggestok. 

13) Clione (og formodentlig ligeledes Cymbelia) synes ifålge disse Underså- 

gelser at staae meget nær, i Henscende til sin indre Bygning, til Pneumodermon. 

Maaskee staae altsaa Pteropoderne averhovedet meget nærmere hinanden i denne Hen- 

seende end man har troet. 

14) Pteropodernes Bygning er neppe i nogen Henseende mindre compliceret, 

eller mere lavtstaaende end nogen anden Ordens af Blöddyrene. 

Etatsraad Ørsted har forelagt Selskabet en Afhandling over Skypompen. Efter 

at have fremstillet Hovedindholdet af alle de lagttagelser herover, som han har kunnet 

samle, viser han at de alle lade sig udlede af en Hvirvelbevægelse i Luften. Denne 

Mening har vel allerede tidligere været fremfårt, nemlig af Muschenbroek; men denne 

Physiker havde udledet Hvirvelens Oprindelse af en Aarsag, som almindeligviis ikke er 

tilstede. Han antog nemlig at Lufthvirvelen skulde frembringes ved to parallele men 

modsatte Luftströmme, i Nærheden af Jordens Overflade, ved hvilke den mellemliggende 



stille Luft skulde sættes i en omdreiende Bevægelse. Men Erfaringen viser, at disse 

Hvirvler meget ofte, ja man kan sige som oftest opstaae i en stille Luft, hvor hine modsatte 

Luftströmme ganske savnes. Hans Theorie kunde derfor ikke bestaae; men i de hun- 

drede Aar, som siden ere forlåbne, har man, ved denne i sig selv rigtige Forkastelses- 

dom, altfor meget ladet sig lede bort fra det rette Spor. I det man med Muschenbroek 

sögte Aarsagen til Skypompen i de lavere Luftegne, maatte man nægte Tilstedeværelsen 

af de modsatte Luftströmme, som skulde frembringe Hvirvlen. Der gaves imidlertid 

mange Kjendsgjerninger, som syntes at sætte Skypompens Oprindelse ganske i Jordens 

Nærhed. Man havde ofte bemærket Stövhvirvler i Jordens Nærhed, og endnu mere 

idinefaldende havde man bemærket opstigende Vandsöiler paa Havet, fårend man 

endnu bemærkede nogen Skytragt derover. Paa den anden Side var det dog aabenbart, 

at ei blot Skytragten, men ogsaa den Hagel, den Regn, den Torden, som man saa 

sædvanligt bemærker derved, henvise paa en stor Virksomhed i de höiere Luftegne. 

Ørsted gjår den Bemærkning, at det meget vel lader sig tænke, at Skypompen bestaaer 

i en Lufthvirvel, som begynder nogle Tusinde Fod over Havets Overflade, og derfra 

udbreder sig ned ad. Lufthvirvlen selv sees ikke, saalænge den ikke omfatter synlige Dele, 

det vere sig Skyer, Siåv eller Vand. Har denne Skyhvirvel ikke truffen paa kjendelige 

Skyer, förend den naaer Jorden eller Havets Overflade, saa synes det for den blotte 

lagttager, som om Skypompen tog sin Begyndelse nedenfra. Det samme vil skee, naar 

Lufthvirvlens Axe har en meget skraa Stilling mod Jorden. Den med Sagens Natur 

ubekjendte vil da ikke sætte den tilhörende Skymasse i Forbindelse med den bevægede 

Masse hernede, mellem hvilke han ingen Sammenhæng seer. Betragter man derimod 

Skypompen som en stor sammenhængende Lufthvirvel, saa forstaaer man deraf let alle 

Særsynene derved. Den midtpunktflyende Kraft i Hvirvlen maa drive Luften bort fra 

Axen, saa at der i dens Nerhed maa fremkomme en stor Luftfortynding. Baade oven 

og neden fra vil Luften strömme til for at udfylde det mere eller mindre udtömte 

Rum. Som oftest indeholder den åverste Deel en Skymasse, som saaledes synker ned 

i Midten, og herved faaer en tragtagtig Skikkelse. Men ofte synker der endog en lang 

Sky- eller Taagestribe langs ned med Axen. Naar den nederste Deel af Lufthvirvlen 

ikke rører Jorden, maa Luften fra alle Sider strømme til, og stige op langs med Axen, 

indtil den standses af den nedsynkende Luft; men naar Lufthvirvlen naaer Jorden eller 

Vandspeilet, maa den tilstrommende Luft efter Omstændighederne drive Ståvdele eller 

Vand op i det Indre, og altsaa frembringe en Ståvståtte eller en Vandstötte. Ved den 

midtpunktflyende Kraft ville de Dele af Jorden eller Vandet, som ere længst fra Axen, 
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slynges udad, og da de finde Modstand, saavel i den lige udgaaende horizontale Ret- 

ning som nedenfra, saa maa disse Dele faae en ikke blot udadgaaende, men tillige 

opstigende Bevægelse. Man har derfor seet Omkredsen af Skypompens nederste Deel 

paa Havet tage Skikkelse af en omvendt Skaal, dannet af Vand. 

1 Skypompen seér man ofte Skruegange, og det ikke sjeldent nogle som ere 

dreiede til Höire, medens andre ere dreiede til Venstre. Dette hidrörer derfra at baade 

de Dele, som stige opad deri og de som atter falde ned, deeltage i Omdreiningsbeve- 

gelsen. Vel drives de alle til samme Side; men de, som stige op og f. Ex. dreie sig 

til Höire, have aabenbar en Retning, som krydser den et nedstigende Legeme har, naar 

det drives til samme Side. 

Den Sugkraft, som Skypompen efter det Foregaaende maa have, frembringer 

ofte meget store Virkninger. Man har seet Döre og Vinduer derved sprængte ud ad, 

ja Lagener, Lommetérkleder o. dsl. stoppede ind i Revner i ligeover før hinanden 

staaende Vægge af en Stue. Hvor en Skypompe har staaet en kort Tid oven over et 

Sted, uden umiddelbart at beröre Jorden, har man seet den oprykke eller omstyrte Træer, 

saaledes at deres Toppe vare vendte hen mod Midten af det Sted, hvorover den har 

staaet. Flere lignende lagttagelser kunne kun berettes i den omstendelige Afhandling: 

Den Luft, som trænger ind ovenfra, maa tildeels komme fra meget höitliggende 

Luftegne, og derved indføre en meget koldere Luft i Skyen. Herved vil en stor 

Mængde Vanddampe fortættes, og tildeels fryse. Ved Bevægelsen ville mange af disse 

frosne Dele afvexlende komme i Beröring med Dampe, der kunne give dem et nyt 

Overtræk af Vædske, og atter med kold Luft, hvori dette Overtræk kan stivne. Saa- 

ledes ville der danne sig ‘Korn af mange concentriske Jishinder, med andre Ord: 

Hagel, just saaledes som de vise sig i Virkeligheden. Er den ovenfra kommende Luft 

ikke kold nok for at danne Hagel, eller kan den lavere Luft afgive Varme nok til at 

smelte Hagelkornene, dannes meget store Regndraaber. 

Enhver hurtig Dampfortætning frembringer' stærk Elektricitet, og deraf forstaaes 

de Lyn og den Torden, som ofte ledsager Skypompen. 

Ö. mener, at de store Hagelbyger, som paa mange Steder og navnlig i Frankrig 

og det sydlige Tydskland ofte ödelegge et langt men smalt Landströg, vel kunde be- 

tragtes som Fölger af en Skypompe, hvis Fod er i de lavere Skyer, og søm maaskee 

rækker op til en betydelig Höide. Han troer ligeledes at der kan gives Lufthvirvler, 

som enten ere horizontale, eller nær denne Stilling, og troer, at denne Tanke nærmere 

burde pröves ved Iagttagelser. 

or 
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1 den mellemste Periode have Skovene bestaaet af Træer, som nu ere blevne sjeldnere, 

men den sidste Periodes Vegetation knytter sig aldeles til den nuværende. 

3) Fyrretræernes Periode ligger længere tilbage end Danmarks förste Beboelse, 

medens enkelte Kunstfrembringelser synes at tyde hen paa at allerede i Egetræernes 

Periode Danmark var beboet af en Nation, som besad nogen Kunstferdighed. 

4) Alle Træerne, enten de ere brudte eller omvæltede med Roden, ligge med 

Toppen ud i Mosen, med Roden nær Randen eller paa Skrænten; da de altsaa ikke 

ligge imod noget bestemt Verdenshjörne, men deres Retning er afhængig af Mosens, 

kan det ikke antages at Treernes Omstyrtning har sin Grund i nogen voldsom Cata- 

strophe, men er skeet ved sædvanlige Naturbegivenheder, ligesom den ogsaa indenfor 

samme Vegetationsperiode har fundet Sted til meget forskjellige Tider. 

5) Naaletræernes Harpix har under det stærke Tryk og Vandets Indvirkning 

undergaaet en Forandring og er blevet til Schererit. 
i) 

Den historiske Classe. 

Geheimeiegationsraad og Professor Bréndsted har forelest Selskabet en Afhand- 

ling om Oen Leukas: 

I de förste Aarhundreder efter den Tidsalder som Hellenerne selv kaldte den 

heroiske, og endnu til Homers Tid, synes den Halvöe som siden kaldtes Leukadia eller, 

efter dens vigtigste By, Leukas, intet bestemt Navn at have havt. Homer nævner blot 

Nerikos (senere Neritos og endelig Leukas) som en anseelig Stad paa den Jordtunge 

der forbandt Halvéen med Fastlandet**) og som underlagt det Kefalenske Rige eller 

Odysseus’ Besiddelser af hans Fader Laertes. Af det Strabo angiver**), tildeels efter 

Aristoteles”) fremgaaer det som upaatvivleligt, at ligesom et ældgammelt og, som 

det synes med Karerne beslægtet Folk Lelegerne, til de hellenske Stammers Indvan- 

dringstid i Europa, og endnu lenge efter denne Tidspunkt, var vidt udbredt i de syd- 

*) Odysseens 24 Sang, v. 377. 

**) Strabo Geogr. Vilde Bog pag. 321 af Casaubonus’ Udgave. 

***) Et af de störste Tab for os, i Henseende til Kundskab om Hellenernes ældre politiske 

og Statsborgerlige Forhold, er det af Aristoteles’ vigtige Værk om Staterne (TOM Telt), 

hvori denne store Skribent havde fremstillet over 150, maaskee oyer 200 hellenske og 

ikkehellenske [barbariske] Staters Organisation, Love og Indretninger. Javnfér hvad 

Cicero herom yitrer; de finibus i Vte Bogs 4de Capitel. 
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vestlige Provindser af det, siden, hellenske Fastland, især i Akarnanien og Ætolien, saa- 

ledes har ogsaa en lelegisk Stamme havt denne Halvö i Besiddelse til den iliske Pet 

riode (den trojanske Krigs Tid) og det Nerikos eller Neritos (siden Leukas) som 

Laertes, Odysseus’ Fader, indtog og lagde under det Kefalenske Rige, var upaatvivlelig 

en Lelegisk Stad. + Overalt udslettedes aldrig, til Grækernes Tid, Eiendommelighederne 

af de oprindelige (autochthone) Folkefærd: de lelegiske Stammer i disse vestlige Pro- 

vindser, Akarnanien og Ætolien, uagtet Hellenernes store Indflydelse paa disse Lande 

igjennem alle de historiske Aarhundreder.  Desligeste tabte sig heller ingensinde den 

ældre, epirotiske og pelasgiske Nationalitet i de nordlige Provindser: i det egentlige 

Epiros og i Thessalien, endskjöndt Hellenernes Overvegt, först deres Vaabens Magt 

og siden deres Industrie og Cultur, gave ogsaa disse Lande et andet Udseende i 

de historiske Aarhundreder og indviklede dem i deres egne (Hellenernes) politiske 

Forhold. 

Hvad denne Halvö, Leukas, angaaer, da synes den först i det Sde Aarhundrede 

för vor Tidsregning at være helleniseret eller indlemmet i hellensk Almeenvæsen og 

Colonialforhold, da Korinthier, udsendte (siger Strabo) af Kypselos og Gargasos, ind- 

toge Halvöen, besatte Nerikos, forflyttede denne By fra Isthmen, hvor den tilforn laae, 

lidt sydligere ind paa Halvöens Bjergkyst, og gjennemskar Isthmen selv for deres 

Handels Skyld, nemlig for at opnaae en kortere og mindre besverlig Seilads iser til 

deres vigtige Colonier Anaktorion og Ambrakia, som vare anlagte kort Tid tilforn. Ko- 

rinthierne gave nu Jordtungen, hvor Neritos tilforn laae, Navn af den Gjennemskaarne 

(Atwpvxroc), og den lidt sydligere henflyttede By Navnet Leukas, efter det berömte 

vestlige Forbjerg Leukata, som siden omtales af Forfatteren, og som baade i den antike 

Tid og lendnu er Öens störste Mærkværdighed. 

Begge Navne, baade Isthmens, Dioryktos (af Kanalen), og Byens forandrede 

Navn, Leukas, bleve aldeles almindelige og findes overalt hvor disse Egne omtales hos 

hellenske og romerske Forfattere. Grækerne kalde endnu stedse Öen og Byen Leukdda. 

Agia-Maura kaldes blot Fæstningen, anlagt paa Ruinerne af et gammelt Kloster, som 

bar denne Helgenindes Navn. 

Siden Besættelsen af Nerikos (senere Leukas) af Korinthierne, var denne Öens 

vigtigste By og hele Oen stedse, indtil Romernes Indflydelse i Grækenland, i et colo- 

nialt og afhængigt Forhold til Korinth. Men i Slutningen af det 3die og i Begyndelsen 

af det 2det Aarhundrede för Chr. Födsel, da Rom kæmpede med Macedonien om Over- 

magt i Grækenland, det egentlige Stridsæble, var Leukas paa en Maade bleven Akar- 
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kom for at underkaste sig Curen, maatte indskrive sig, med Angivelse af den lelskede 

Gjenstand og de Aarsager som havde: fremskyndet den farlige Beslutning; dette var da 

en Art Skriftemaal. Det synes overalt, at Apollonstemplets Personale har havt Besty- 

relsen eller Opsynet ved denne underlige Indretning. At Springet ikke altid gik 

vel af for Patienten, kan ikke undre os, thi om det end stedse foretoges i stille 

Veir og fra et Sted paa Klinten, hvor Söen lige under var dyb nok og aldeles fri for 

Steen eller Klippestumper; om og de nådvendige Baade til at opfange Patienten vare i 

Beredskab, saa udfordredes dog, vistnok, baade stærke Nerver og et stærkt Bryst til at 

slippe vel fra et Spring fra en Håide paa henved 200 Fod, ud i Havet. 

Det Farlige i dette Foretagende antydes ogsaa noksom ved den Maade, hvor- 

påa det aarlige Offer, som Leukadierne her bragte, forrettedes. Strabo, i X Bog, og 

flere antike Forfattere tale nemlig om en aarlig Ceremonie, (som dog ikke mere udförtes 

til Strabo's Tid) paa Leukata, nemlig at nedstyrte en, til Döden dömt Forbryder fra 

denne Klippe, til et Forsonings- eller Uheld afvendende Offer. Men man forbandt dog 

saa megen Humanitet med Udförelsen af denne Ceremonie, at Forbryderen eller den 

uheldige Person, som var udkaaren til et saadant Offér, blev ombunden over hele Le- 

gemet med en stor Mængde Fjæder og Fuglevinger, endog med levende Fugle, for at 

formindske Faldets Voldsomhed; slap han vel derfra og blev opfanget af de neden under 

stationerede Baade, saa formildedes hans Straf til at forvises Landet. Det mangler 

ellers ikke paa komiske Fortællinger i Anledning af den leukadiske Elskovscuur.  Saa- 

ledes fortæller f. Ex. Plutarch”) om en Spartaner, som havde gjort det Löfte at fore- 

tage. dette Salto mortale, men var bleven bange, da han kom ud paa Klinten. Da 

man derfor loe ham ud, sagde han rolig: ,jeg vidste jo ikke af, at mit Löfte vilde 

gjôre et andet meget större Löfte fornödent.” En senere Samler fortæller om en vis 

Diagoras, som var bleven dödelig forelsket i sin Kjökkenterne, men fandt selv, at 

denne Passion var uanstendig og vilde helbredes for den ved at vove det Leukadiske 

Ce ; men da han kom til Templet og saae Klinten, blev han bange, reed hjem og 

ægtede sin Kokkepige. For Resten udsprang denne underlige Overtro og de mærkelige 

Indretninger ved Apollonstemplet paa Leukata af ældgamle Myther og Sagu, som neppe 

findes berörte i de Ruiner af den græske Literatur vi endnu have tilbage, undtagen af 

Ptolomæus Hefestions Sin, med Tilnavn Chennos, en Forfatter fra det 2det Aarhundrede 

*) I Apophtehgmata Laconica. (Plut. Opp. ed. Francof, in fol. Tom. II. p. 236 D.) 
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efter Chr. F. I Excerptet hos Photius af denne Forfatters Værk %) findes (pag. 253 

af Hoeschelii Udgave af Photius) folgende: mærkelige Sagn: „Klippen Leukas kaldes 

saaledes efter Leukas, een af Odysseus’ Staldbrödre, en Zakynthier, som skal have an- 

lagt Apollonstemplet her, Hvo, som nedstyrter sig fra denne Klippe, befries for 

ulykkelig Kjærlighed, og Aarsagen er denne: Efter Adonis’ Déd sögte den sörgende 

Afrodite overalt efter Apollon, for at raadföre sig med ham (som een, med Forudvi- 

denhed og Spaadomsevne begavet Guddom) om sin ulykkelige Kjærlighed; hun fandt 

Apollon endelig i Argos paa Cypern og udöste sit Hjerte for Guden. Han förte hende 

til den Leukadiske Klippe og båd hende at styrte sig i Havet. Afrodite gjorde det, 

og fülte sig strax lettet for sin Længsel og Kummer. Hun spurgte da Apollon om 

Aarsagen til denne magiske Kraft; Apollon svarede: fordi selve Zevs, da han var for- 

elsket i Here, pleiede at komme herhen, og stedse fandt Lindring paa denne Klippe.” 

Vi see af dette Sted at Ptolomæus i det mindste saa meget, at de religiöse Sagn, som 

foranledigede hine besynderlige Indretninger paa den Leukadiske Klippe, stige op til 

den fjærneste Oldtids mythiske Traditioner. 

Da alle nyere Reisende, som besögte hiin romantiske Klippe og Ruinerne af 

Apollonstemplet, droge did til Söes, og derimod Landveien, een Dagreise fra Staden 

indtil det sydvestlige Forbjerg, ikke hidtil er beskreven i nogen trykt Bog, saa foretog 

Forfatteren, i April Maaned 1820, denne Udvandring fra Staden Agis-Maura igjennem 

Landsbyerne Exäthi, Kuvilid og Athåni, og forbi andre, tildeels paa Bjergene skjønt 

beliggende Landsbyer: Epôlphisa, Sphakiötes, Kalamithis, Diamigliani og Drägano. 

Denne Vei har adskillige, ogsaa med Hensyn paa Öens antike Tilstand, mærkelige 

Punkter, hvilke Forfatteren beskrev i nærværende Afhandling, som sluttede med en nöi- 

agtig Fremstilling af de Ruiner, af Apollonstemplet og af andre antike Bygninger, som 

endnu er forhaanden i Nærheden af den navnkundige Marmorklippe. 

Professor David forelæste et Brev til Dr. Villermé i Paris om Mortalitetsfor- 

holdet i Danmark siden Midten af det forrige Aarhundrede, i hvilket han viste, hvor- 

ledes dette som Fölge af den stigende Velværen, Culturens Fremskridt og en bedre 

Sundhedspleie har forandret sig omtrent i samme Grad og paa samme Maade som Döde- 

ligheden i Frankrig efter den nævnte Academikers og Chateauneuf de Benoistons Iagt- 

tagelser. Hertil knyttede han nogle Bemærkninger for at vise, at Mortalitetsforholdet i 

den yngre Alder ikke aftager og ikke bestandig kan aftage i samme Grad som Morta- 

#) Under Titel soi tio sig ToAup.adsrav xaLvns forootas, 
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liteten overhovedet, at man derfor ei bör tillægge hiint Forhold for megen Vægt, men 

at Alting kommer an paa om det döde Börneantals Coefficient divideret med Mortalite- 

tens Coefficient er stor eller liden, Ved Sammenligningen af to Lande eller af to for- 

skjellige Perioder er dette Hensyn af störste Vigtighed. I Danmark kommer der f. 

Ex. 354 Börn under 10 Aar iblandt 1000 Döde, og i England 393; heraf alene kan 

man intet slutte uden at feile. Men naar man veed at Mortalitetens Coefficient paa det 

förste Sted er 40 og paa det andet 50, saa seer man at Mortaliteten i den yngre 

Alder i Danmark er 8,350 og i England 7,860, at den altsaa er stårst der, hvor 

relativ de færreste Bårn' ere dåde. Vil man derfor i Sammenligningen gaae frem med 

Sikkerhed, bår man ei sammenligne hine Forhold, men de angivne Qvotienter med hin- 

anden. Men for at faae disse, maae Mortalitetens Coefficient haves, og dette er ikke 

” muligt, naar man ikke kjender Folkemængdens Störrelse. Enhver Undersögelse om 

Mortalitetsforholdet maa derfor være baseret paa en nåiagtig Folketælling, og det viser 

sig ogsaa her, at regelmæssige Folketællinger ere uundværlige, naar man overhovedet 

med Sikkerhed vil foretage statistiske Undersågelser. 

Ordbogscommissionen. 

Revisionen af Bogstavet S er siden sidste Beretning fremmet i 42 Måder og 

saaledes rykket frem til Ordet Slangehud. Trykningen er fortsat indtil Ordet Skydsel. 

Det hidtil trykte af dette Bogstav udgjör i det Hele 59 Ark. 

Landmaalingscommissionen. 

Stikningen af det Generalkort over Danmark, som Selskabet har besluttet at 

udgive, fortsættes. 

Den meteorologiske Committee. 

har modtaget Iagttagelser fra forskjellige Observations-Steder. Instrumenter ere med- 

deelte til Pastor Hansteen paa Samsöe, til Missionair Dan Hammer i Grönland og til 

Studiosus J. Hallgrimson, der har gjort en Reise i Island og senere har tilstillet Com- 

mitteen de af ham gjorte lagttagelser. Observator Magister artium Pedersen har med 

Selskabets Instrumenter ladet foretage en Række af Thermometer Iagttagelser paa 
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Nicolai Taarn og paa Nyholms Hovedvagt for at erfare Temperaturens Gang i Dügnet, 

Trykningen af det andet Hefte af Collectanea meteorologica, som indeholder Landphy- 

sicus Thodstensons Veir-lagitagelser i Island for en lang Aarrække, er næsten til- 

endebragt. 

For Aaret 4858. 

I afvigte Aar har vort Selskab tabt sin håiagtede Præses, som tillige var dets 

ældste Medlem: 

Hs. Excellence Herr Overkammerherre Adam Wilhelm Hauch, 

Ridder af Elephanten, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Ordensvicecantsler, 

: Overhofmarschal 0. s. y. 

Selskabet holdt derfor den 9% Marts et Valgmöde. Valgsedlerne viste, at der 

i Selskabet herskede det almindelige Onske, at Hans Kongelige Höihed Prinds Christian 

Frederik naadigst vilde overtage Presidiet. 

Hs. Kongelige Höihed, hvem dette Onske Dagen efter overbragtes ved en De- 

putation, behagede naadigst at modtage Valget. 

Hs. Kongelige Höihed imådekom Selskabets Ønske, at hædre dets afdöde 

Præses paa en værdig Maade, ved at foreslaae at Selskabet skulde lade holde en Tale 

over den Afdöde og lade slaae en Medaille til hans Minde, hvilket Selskabet besluttede. 

Talen holdtes den 28de April i Universitetets Höitidssal; og Festen forskjönnedes ved 

en Cantate, digtet af Hr. Professor Hauch, og componeret af Hr. Professor og Ridder 

Weise. Musikken udförtes af det Kgl. Capel, og Sangen af adskillige Kgl. Skuespillere 

og flere andre Yndere og fortrinlige Udövere af Syngekunsten. 

Hvad Tilveiebringelsen af en Medaille over den Afdöde angik, betragtede Sel- 

skabet sig i Særdeleshed som det Samfund, hvorfra Begyndelsen burde skee til et Fore- 

tagende, hvori saa mange andre, saavel Samfund som enkelte Medborgere kunde önske 

at deellage, da den Afdöde "havde erhvervet sig Fortjenester i saa mangfoldige Ret- 

ninger. Selskabet paatog sig derfor vel hele Foranstaltningens Omsorg og Ansvar; 

men lod den give et Præg, der ikke blot passede paa vor Hauch som Videnskabsmand, 

men paa hans Værd og Fortjeneste ialmindelighed; og man aabnede ved en Ind- 

bydelse Leilighed for Enhver, som önskede dette, at tegne sig til at erholde den. 

6* 
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Medaillen, hvis Udfürelse er bleven noget opholdt ved et Uheld, kan nu meget 

snart udgives. 

Den mathematiske Classe. 

Professor Jürgensen har forelagt Selskabet to Afhandlinger, om Decomposi- 

tionen af en Classe af Functioner, og de dermed i Forbindelse staaende Hovedformler 

for Summationen af de transcendente Functionér, hvis Differentialer ere algebraiske. 

De Resultater, som disse Undersögelser have afgivet, beroe i det Væsentlige blot paa 

en i dobbelt Henseende foretagen Simplification af den bekjendte Lære om rationale 

Brökers Decomposition. 

Idet man nemlig, under Forudsætning af, at Brökens Tæller er af ligesaa höi 

eller höiere Grad end dens Nævner, istedetfor som sædvanligt först at oplöse den i en 

heel Function og en egentlig Brök, bibeholder dens oprindelige Form, bliver det let at 

danne en almindelig Decompositionsformel og at give denne en saadan Skikkelse, at 

dens umiddelbare Anvendelse paa en rational Function af en bestemt Form giver det for 

Summationen af de elliptiske og ultraelliptiske Functioner bekjendte Abelske Theorem, 

og en nærmere Betragtning af den saaledes decomponerede rationale Brök viser, at den 

som specielt Tilfælde indeholdes i en anden, der ved Anvendelsen af samme Decompo- 

sitions-Maade giver den mere omfattende Sætning, som Abel uden Beviis har angivet i 

et Brev til Legendre. 

Fra det Tilfælde, at den decomponerende Bröks Nævner kun indeholder uligestore 

Factorer af förste Grad til det modsatte er Overgangen hidtil gjort paa forskjellige 

meer eller mindre sammensatte Maader. Den simpleste er imidlertid at antage en Brök, 

hvis Nævner kun har uligestore Factorer, decomponere den, og dernæst blot differen- 

tiere gjentagne Gange paa begge Sider af Lighedstegnet med Hensyn til Rödderne af 

den Ligning, der fremkommer naar Nævneren bliver Nul; herved fremkommer nemlig 

umiddelbart en Decompositionsformel, der indbefatter alle rationale Functioner. Efter at 

have fremstillet Decompositionen saaledes, bliver det let at udvide den til brudne Func- 

tioner med rational Tæller og irrational Nevner. Idet nemlig de Störrelser, der ere 

Potensexponenter for de enkelte Factorer i Nævneren, træde, formindskede hver med en 

Eenhed, ind som Exponenter for gjentagen Differentiation naar Bröken decomponeres, 

har man at underlægge Betegnelsen for gjentagen Differentiation et saadant Begreb, at 

Decompositionen derved kan iværksættes, ogsaa naar hine Potensexponenter ere brudne 
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Denne Opgave, der var antydet i en for Selskabet i 1831 forelagt Afhandling (Oversigt 

i 5'€. Bind af de naturv. og-math. Afh. pag. LXI) bliver, ved den angivne Maade at 

iværksætte Overgangen fra uligestore Factorer i Nævneren til ligestore, reduceret til at 

danne Begrebet efter et simpelt Criterium, og man finder herved det samme, som ligger 

til Grund for den af Liouville for ikke lang Tid siden fremsatte calcul des différentielles 

à indices quelconques. 

Ovenstaaende Resultater ere udviklede i den förste af de anförte Afhandlinger. 

Den anden angaaer en endnu mere udstrakt Anvendelse af rationale Brökers Decompo- 

sition, hvorved man ved at give den Brok, der oplöses, en endnu mere omfattende 

Skikkelse, idet man benytter nogle fra Læren om symmetriske Functioner af en Lignings 

Rödder bekjendte Sætninger, kommer til et almindeligt Theorem, der for enhver Func- 

tion, hvis Differential er algebraisk, corresponderer det, der for en speciel Classe af 

samme er godtgjort i den fürste, og som kan lægges til Grund for en almindelig 

Theorie af disse Functioner, ligesom det specielle Tilfælde deraf er det, hvorpaa Læren 

om elliptiske og ultraelliptiske Functioner ér bygget. 

Den physiske Classe. 

Professor Zeise har forelæst en Afhandling om Virkningen mellem Platinchlorid og 

Acetone. Den af ham oplyste Virkning mellem Platinchlorid og Alcohol og det Slægt- 

skab, der i visse Henseender synes at finde Sted mellem Alcohol og Acetone, eller 

(som det ogsaa kaldes) Eddikespiritus, havde givet Anledning til den af ham herover 

anstilte Undersögelse; Hovedresultaterne af samme ere: 

Ved Henstand af Platinchlorid, udrårt til en vellingagtig Masse med Acetone, 

udskiller sig et krystallinsk Legeme, först af bruun Farve, og omgivet af en sortebruun, 

syrupstyk Vædske. Ved Udvaskning paa et Filter med Acetone, antager det krystallinske 

Legeme en guul Farve. Ved Omkrystallisering af en Oplösning i Acetone faaes det 

fuldkomment reent. Forfatteren kalder dette Stof Acechlorplatin. 

Acechlorplatinets elementaire Sammensætning er at 4 Pt + 2 Cl + 6 C + 

10 H + 1 0. Det er uden Lugt, af metallisk Smag, kun i ringe Mængde oplåseligt 

i Vand, Alcohol og Æther; concentreret Saltsyre virker kun i forhöiet Temperatur 

derpaa; Acetone oplöser det i temmelig stor Mengde. Ved en Varme over 2009 i det 

ved Opvarmningen anvendte Oliebad destrueres det; det antager derved en sort Farve, 

giver i rigelig Mængde Luft, som er en Blanding af Saltsyre, let Kulbrint og lidt 
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Kulsyre, samt et brunfarvet, saltsyrerigt Destillat. Det sorte Residuum er en chemisk 

Forening af Platin og Kulstof, uden mindste Spor af indblandet metallisk Platin; det 

bestaaer af 4 At. Platin og 2 Atomer Kulstof. Ved Destillation med Vand bliver Ace- 

chlorplatinet först bruunt og tilsidst sort. Destillatet indeholder, foruden Saltsyre, et 

eget vellugtende, ætheragtigt Stof. Det sorte, pulverformige Residuum exploderer svagt 

under Gnistren ved Ophedning; samme Forhold viser det ved almindelig Temperatur 

ved Beröring med Alcohol under Tilgang af Luften, hvorpaa Alcoholen almindeligviis 

antændes; rimeligviis indeholder det, foruden Platin og Kulstof, ogsaa Brint og Ilt. 

Paa en lignende Maade forholder sig Acechlorplatin ved Destillation med en svag vandig 

Kalioplåsning, eller med en alcoholisk Kalioplåsning. 

En Oplösning af Chlorkalium optager betydeligt mere af Acechlorplatin end 

bart Vand; og denne guultfarvede Oplåsning taaler langvarig Kogning uden mindste 

Tegn til Destruction af Acechlorplatinet; — dog kan, i det mindste kun vanskeligt, 

erholdes en bestemt Forening af Chlorkalium og Acechlorplatin. 

Det kulstofholdige Legeme i Acechlorplatinet indeholder, ifålge det ovenfor 

anförte, 2 Atomer Brint og 4 At. Ilt mindre end Acetonet. Hiint Stof, der kan an- 

tages at være mod Acetonet, hvad. Æther er mod Alcohol, kan under visse andre Om- 

stændigheder fremstilles særskilt. Men Acetone giver ogsaa ved visse Behandlinger en 

Forening af 6 C og 8 H (Kanes Mesitylen), hvilket da her kan antages at være hvad 

Ætherinet er mod Alcoholen; og Acetonet kan, overeensstemmende dermed, betragtes 

som Cé H® + 2 H? O, ligesom Alcoholen som CZ H® + 2 H? 0. Med Hensyn 

hertil, mener Forfatteren, kan Acechlorplatinets Sammensætning fremstilles ved Pt Cl? 

+ C® H® + H? O; eller, maaskee endnu rigtigere, ved at sætte 4 At. Acetone = 

C3 H* + H? 0, som (Pt Cl? + C3 Ht) + (H? 0 + C3 H?), ved hvilken 

sidste Formel Acechlorplatinets Sammensætningsmaade for saavidt bliver analog med den 

af det brændbare Chlorplatin formedelst Alcohol (Pt Cl? + C? H*) + (Pt Cc? + 

C2 H*), som 4 Atom Vand kan antages i hiint at træde istedet for 4 Atom Platin- 

chlorür i dette. Hvad der iöyrigt taler for denne Forestillingsmaade er, blandt andet, 

Dannelsen af den kulbrintholdige Platinforbindelse ved Kogning af Acechlorplatin med 

Vand, og af hiint Platinkulstof ved dets Destruction blot formedelst Ophedning. 

Den sortebrune Moderlud, som omgiver det fårst anskudte, raa Acechlorplatin, 

er riig paa Saltsyre, og indeholder, foruden en Portion Acechlorplatin, en Forbindelse 

af flere Stoffer, der næsten alle ere meget lettere og rigeligere oplöselige i Acetone 

end Acechlorplatin, og desuden meer eller mindre oplåselige i Alcohol og Æther. De 
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danne tilsammen en beegagtig, eller harpixagtig, i en Temperatur lidet over den al- 

mindelige, blöd og seig, og, ved en Varme noget under samme, spröd Masse. — Om 

disse Stoffer, samt om adskillige herhenhörende Biproducter er Forfatteren i Ferd med 

at anstille fortsatte Undersögelser; ligesom han ogsaa agter at forsöge Acechlorplatinets 

Forhold under endnu flere Omstændigheder. — Den for disse Forsög temmelig betyde- 

lige Mængde Acetone, har Forfatteren forskaffet sig ved Destillation af en Blanding 

af Blysukker og Kalk, hvilket han anseer for den bedste Tilvirkningsmaade af dette Stof. 

Professor Forchhammer har forelagt Selskabet en Afhandling over geognostiske 

Forandringer, som hidrøre fra en stor og forbigaaende Oversvömmelse, der har truffet 

Danmark i en meget tidlig Tid, og han har meddeelt som Indledning, lagttagelser og 

Betragtninger over den Maade, hvorpaa Masser, der have været udrårte i Vand, afsætte 

sig. En meget voldsom bevæget Vandmasse afsætter, naar denne Bevægelse pludselig 

formindskes, de udrörte Stene, Sand og Leer, uden at de ere afsondrede efter Størrelse 

og Vægtfylde; den afsætter uschichtede Masser. Naar det bevægede Vand senere ind- 

virker paa disse uschichtede Dele, vil det lidt efter lidt udskylle Sand og Leer, levne 

Stenene, og hvis Vandets Bevægelse er periodisk stærkere eller svagere, vil det afsætte 

Sand og Leer i særegne Lag paa Stenene. Saaledes bliver en uschichtet Masse lidt 

efter lidt deelt i Lag. 

Naar Vandet ved en voldsom Bölgegang medförer Masser, hvis Størrelse og 

Vægtfylde ikke er meget forskjellig, vil det afsætte disse Masser i Lag, der svare til 

Bölgernes udvortes Form. Saadanne Lag dannes endnu ved vore Kyster og Liimstenen 

viser næsten overalt disse, oprindeligen hældende Lag. 

Naar en bevæget Vandmasse udbreder sig over en Landstrækning, hvis Jord- 

bund bestaaer af Sand, Leer og Stene, saa vil denne Vandmasse udskylle Sandet og 

Leeret og samle et Steenlag, der er mere eller mindre mægtigt, efter Stenenes Mængde 

i den oprindelige Jordbund og Vandets Bevægelse. Dette Steenlag vil fålge Landets 

oprindelige Ujevnheder naar Vandbedækningen har været meget kort; det vil mere nærme 

sig til Horizontaliteten naar Vandbedækningen har varet lenge. Forfatteren har nu 

havt Leilighed til at forfålge et saadant Lag fra den sydligste Deel af Öen Amrom i 

det Slesvigske, indtil Nissumfjorden, og imod Ost indtil en Dal imellem Horsens og 

Skanderborg, hvilken sidste lagttagelse dog er noget tvivlsom, og da dette Lag mangler 

paa Landets egentlige Østkyst, paa Fyen, Sjælland og Öerne i Östersöen, slutter han 

deraf, at det er foranlediget ved en Oversvömmelse, der gik ud fra det nuværende 

Vesterhav. Ved at sammenligne Indvirkningen, som denne Oversvömmelse har havt 
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paa de gamle Mindesmærker, der ere opkastede af Jord, finder han at Floden maa vere 

indtruffen förend det 10de Aarhundrede — thi alle de Borge, som ere yngre, vise ikke 

dette Lag — men at den er yngre end Steenvaabnenes Alder; thi Höiene, der indeholde 

disse Vaaben, vise Laget. Da Laget indeholder Muursteenbrudstykker, maa man alle- 

rede have benyttet dette Bygningsmaterial; og da der paa Oen Sylt, under Sandklit- 

terne, som flytte sig imod Öst, fremkomme plöiede Agre og Veie, der ere bedækkede 

af et lignende, men mindre mægtigt Lag, og som i dets Fortsættelse i Strandbredden 

ikke kan skjelnes fra Vandflodlaget paa andre Steder, saa slutter han deraf, at Ager- 

dyrkningen allerede fandt Sted, förend denne store Oversyömmelse bråd ind oyer 

Landet. i 

Den største Höide hvori Laget fandtes, er noget mere end 50 Fod over 

Havels nuværende Speil; men Iagttagelserne paa Amrom og ved Nissumfjorden bevise, 

at Vandets regelmæssige Stand dengang var henved 20 Fod håiere, end det nu er. 

Forfatteren gjör det sandsynligt at disse Mærker af en meget voldsom Over- 

svömmelse hidrøre fra den af romerske og græske Forfattere omtalte cimbriske Vand- 

flod, at den altsaa maa være indtruffen flere Aarhundreder får Christi Fødsel, og beviser 

af Jordbundens oprindelige Beskaffenhed, der overalt i det af Floden forstyrrede Land 

har höiere Strækninger, og af Jordskorpens Forstyrrelse, at Indvaanerne vel kunde frelse 

sig for Oversvömmelsen, men efter Vandfloden forefandt et til Agerdyrkning og Fæe- 

drivt uskikket Land, hvorved de altsaa bleve nödsagede til Udvandring. Tilsidst gjör 

Forfatteren opmærksom paa at denne üdelæggende Vandflod lettest kan forklares, naar 

man antager at den har været foraarsaget ved Gjennembrudet af den nuværende. Canal 

imellem England og Frankrig, et Resultat, hvortil ogsaa hollandske Geognoster ere 

komne ved Betragtningen af Rhinflodens forandrede Munding. 

Fra Selskabets Medlem Dr, Lund i Brasilien er i Aaret 1838. indkommet 

fvende Afhandlinger under den fælleds Titel Blik paa Brasiliens Dyreverden for den 

sidste Jordomvæltning, af hvilke den förste som Indledning indeholder almindelige Be- 

mærkninger over det store Antal Huler, henyed 90, som han har undersögt paa det 

indre Höiland af Brasilien. Det Jordlag, som meer eller mindre höit bedækker Hu- 

lernes Bund, eller ganske udfylder deres Rum, findes aldeles overeensstemmende med 

en uden for Hulerne allevegne udbredt, og saavel Sletterne og Dalene som de lavere 

Höie overtrækkende Dannelse, der i Almindelighed bestaaer af et 40 til 50 Fod mæg- 

tigt Lag af en sædvanligt råd grov Leer, som hverken viser horizontale eller masse- 

formige Afsondringer, — Dette Leerlag indeholder oftest Rullestene af Qvarts; enten 
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omströede i Massen uden Orden, eller samlede til meer eller mindre regelmæssige Lag. 

Qvartsen er blandet, men i ringe Mængde, med rullede Brudstykker af de üvrige i 

denne Egn forekommende Bjergarter. Det er af dette Leerlag at man udvasker Guldet 

og Diamanten. — I nogle Egne faaer denne Dannelse en Modification derved, at 

Qvartsens Brudstykker ere storkantede, og samlede i regelmæssige Lag af % til 14 Fods 

Megtighed, hvis Udstrækning ofte er betydelig, og som ligge i forskjellig Dybde; ofte 

naae de Overfladen og danne da de eiendommelige Gruuscampos, som ere ubrugbare 

for Agerdyrkeren, men beklædte med en egen Vegetation. Denne locale Modification 

af Leerlaget synes at skylde sit Material til en med talrige Gange og Indlag af Qvarts 

udmærket tildeels destrueret Talkskiverdannelse. Ogsaa i disse Qvartslag findes, skjöndt 

sparsomt, Brudstykker af andre Bjergarter, især af Jernsteen. 

Men den meest afvigende Form, under hvilken disse yngste Dannelser frem- 

træde, er den, som er bekjendt i Landet under Navnet Tapanhoacanga (Negerhoved) 

eller slet hen Canga kaldet. Som Lavaströmme seer man denne Masse udgydt over 

Sletter, Dale og Bakker, ja selv over de höieste Bjergrygge; den forekommer hyppigst 

i de Egne, hvor Jernsteenbjergene af Urdannelsen fremtræde, og bestaaer i et Jerncon- 

glomerat sammensat af Qvarts og af andre af Egnens Bjergarter, fornemmelig af Jern- 

steendannelse, som Jernglands, magnetisk Jernsteen o. s. v. forbundet ved et fast Bin- 

demiddel af. guul, råd eller sort Farve; undertiden forsvinde Brudstykkerne og Binde- 

middelet bliver alene tilbage. I denne Dannelse forekommer ogsaa Guld. 

Alle disse tre Modificationer af en og samme Formation forekomme som Ud- 

fyldingsmasse i Hulerne, og danne Leiestedet for de fossile Knogler. Deres Hyppighed 

i Hulerne staaer i Forhold til deres Hyppighed uden for samme, saa at den råde 

Leerjord med eller uden Rullestene er den' sædvanlige Udfyldning. 

Imidlertid have disse Dannelser erholdt under de særegne Localforhold, hvori 

de befinde sig, nogle Forandringer, som ikke bemærkes ved dem udenfor Hulerne. De 

ere nemlig blevne meer eller mindre gjennemtrængte af Kalk, hvilken ofte binder 

Lerets låse Dele til en fast sammenhængende Masse. De indeholde langt talrigere 

Brudstykker af Kalksteen og endelig. ere de gjennemtrengte af en stor Mengde Salpeter, 

hvis Oprindelse Forfatteren söger at oplyse. Som oftest er Jordlaget bedækket med en 

Skorpe af Stalagmit, hvorom i Forfatterens Afhandling om Macqviné Hulen findes vidt- 

löftigere Oplysninger, hvorefter Stalagmitskorpen efter Jordlagets Indbringen, maa 

adskilles fra den under Jordlaget ligeledes i en tidligere Periode dannede Skorpe. 

7 



Flere Hulers Jordmasse har lidt betydelige Forandringer ved det igjennem deres Aab- 

ning indströmmende Dagvand. 

De talrige Levninger af Pattedyrknogler, „som findes i mange af disse Huler, 

ere af forskjellig Beskaffenhed. Nogle Knogler vise aldeles den rene Beensubstants og 

dennes Textur; andre ere i deres Indre stærkt gjennemtrængte af Kalkdele, hvorved de 

have en stårre Vægtfylde end hine, og endelig er ved nogle den organiske Textur al- 

deles forsvundet, og i Stedet for Knoglesubstants er traadt Kalkspat De mechaniske 

Forandringer ved Knoglerne i disse Huler bestaae især deri, at Knoglernes Overflade 

har faaet en Mængde Revner, og Sprækker i alle Directioner, dog meest efter Længden, 

hvorved de selv tillige have lidt en Sammentrykning. Dette Phænomen opnaaer sin 

störste Grad hvor Knoglerne ere aldeles knuste, dog saaledes, at Brudstykkerne ligge i 

deres naturlige Stilling til hverandre. En anden Forandring af Knoglerne hidrårer fra 

Indvirkning af Rovdyr-Tænder, og endelig vise andre ved deres afstumpede Spidser og 

tilrundede Kanter, at de have været udsatte for at være rullede imellem andre faste 

Legemer. Luftens umiddelbare Indvirkning har i Forhold til Knoglernes mindre Be- 

dækning af Jord foraarsaget forskjellig Grad af Heusmuldren af andre Knogler, en 

Forandring, som især oplyses ved Tilstanden af de i Hulerne indbragte Knogler af 

nærværende Periode. 

Denne Indledning slutter med en Oversigt over de Pattedyrslægter, som i den . 

nuværende Periode findes paa det indre Höiland af Brasilien; der tages fornemmelig 

Heusyn til saadanne Slægter, som baade i den forbigangne og i nærværende Periode 

have afgivet Materiale til Forsteningerne, I sidstnævnte Henseende ere Flaggermusene, 

disse Hulernes nuværende talrige Beboere, de vigtigste. Den hyppigst forekommende 

Art er ubeskrevet og henhårer til en ny Slægt, der ved sin Tandform er höist besyn- 

derlig. Den næste Familie, af hvis Arter der findes i Hulerne en stor Mængde af 

Knogler sammenhobede fra den nuværende Periode, Levninger fra Maaltiderne af Strix 

perlata igjennem Aartusinder, men ogsaa talrige Forsteninger fra den ældre Periode, er 

Gnaverne (glires). Over de i disse Egne forekommende Arter leverer Forfatteren ad- 

skillige Bemærkninger. Paa Kapivoren (Hydrochoerus capibora) fülger med Hensyn til 

Størrelsen Pacaen (Coelogenys Paca), hvis . Adskillelse i tvende Arter ikke findes be- 

kræftet. Af Slægterne Dasyprocta, Anoema, Lepus, Sciurus og Sphingurus opholder 

sig der af hver kun en eneste allerede bekjendt Art. Talrigere ere derimod Arterne 

af Slægterne Echimys og Mus; af den første har Forfatteren fundet 4 Arter, som alle 

synes ubeskrevne; den almindeligste af disse kaldes Echimys sulcidens. Af Rotleslegten 
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forekomme 5 Arter, af hvilke den ene synes identisk med den europæiske Huusmuus'; 

de fire övrige Arter ansees for nye. Knoglelevninger af de fleste af disse Arter ere i 

uhyre Mængde sammenhobede i dé fleste Huler. Efter korteligen at have omtalt Pung- 

dyrenes, de Tykhudedes, Dråvtyggernes og Rovdyrenes, der nulevende Arter, men af 

hvilke der sjelden findes Levninger i Hulerne i nuværende Periode, med Undtagelse af 

Didelphis munnus, gives flere Oplysninger om de nulevende brasilianske Arter af Or- 

denen Bruta (Edentata Cur.), hvis ældre Forsteninger findes i saa stor Mængde i Hu- 

lerne. Dovendyrene forekomme ikke paa det indre Höiland, de tilhöre det sammen- 

hængende Belte af Urskov, som beklæder Brasiliens Kystkjæder. Af Myrebjörnene 

derimod findes de begge större Arter Myrmecophaga jubata og M.-Tamandua i Huledi- 

stricterne. Med Hensyn paa de af Zoologerne antagne Arter af Beltedyr gjöres adskil- 

lige kritiske Bemærkninger. Det Antal af Arter, som leve i hine Egne, sættes til 5, 

af hvilke Dasypus Gigas og D. tricinctus ere yderst sjeldne; temmelig almindelige ere 

derimod D. gymnurus og D. gilvipes; overmaade hyppigt forekommer en Dasypus Art, _ 

som först blev anseet for D. longicaudus Prine. Max., men senere er antaget for en 

egen Art under Navn af D. uroceras, som er den samme, som Herr A. de St. Hilaire 

medbragte til Cuvier under Navnet Tatu-verdadeiro. 

I den anden Afhandling, som ledsages af talrige Afbildninger, giver Forfatteren 

en Oversigt over de uddöde Dyrearter, hvis Levninger han har truffet i de af ham 

undersögte Huler, med bestandigt Hensyn paa det numeriske Forhold af Slægterne og 

Arterne i den nærværende Periode, ledsagede af Bemærkninger om disse Slægters geo- 

graphiske Fordeling overhovedet. Da Forfatteren for det meste af isolerede Stykker af 

Skelettet har maattet udfinde Dyrearten, fordi sammenhængende Dele af Skelettet sjelden 

forekomme, indtræffer undertiden det Tilfælde, at de fundne Stykker vel vare tilstræk- 

kelige til at bestemme Slægten, hvortil de höre, og at ansee Arten som uddöd, men 

ikke nok til at karakterisere og benævne den. 

Forfatteren begynder efter sit System med Ordenen Bruta eller de slöve Dyr, 

af hvis förste Familie han har fundet nogle enkelte Levninger af en Myrebjörn af Stör- 

relse som en Oxe. Af Beltedyrfamilien ere Forsteninger saavel med Hensyn paa Arter 

som Individuer meget talrige. Nogle henhöre til nulevende Slægter, men ere ikke 

hyppige nok til at kunne fuldstændigt bestemmes; for andre derimod troer Forfatteren 

at burde danne nye Slægter. Saadanne ere: EURYODON, der udmærker sig ved sine 

forfra bagtil sammentrykte Tænder, HETERODON, hvis eneste Art er af Störrelse som 

Das. uroceras, og som afviger fra de nulevende Bæltedyr ved en langt större Uover- 

TR 



LI 

eensstemmelse imellem Tænderne indbyrdes saavel-med Hensyn til Form som til Stör- 

relse; de almindeligste og talrigeste Levninger af Forverdenens Tatu-Arter, og som have 

givet Leilighed til en fuldstændig Sammenligning, tilhöre den Art af den nye Slægt 

CHLAMYTHERIUM, som Forfatteren kalder Humboldtiü. Denne Slægt udmærker sig ved 

to valtseformige tynde Fortænder i Overkjæven og tre saadanne i Underkjæven, hvori- 

mod Kindtænderne ere meget store, sammentrykkede efter Længden af Kjæven, og 

deres Gjennemsnitsflade danner en langstrakt nyreformig Figur. Tyggefladens Fordyb- 

ning synes at tyde hen paa Planteföde, som vil være afvigende fra de nulevende Bel- 

tedyrs Fådemiddel. En anden Art af samme Slægt, men hvoraf kun faa Levninger 

ere fundne, maa have havt Störrelsen af et Næsehorn. Den fjerde Slægt overrasker 

ved adskillige osteologiske Træk, som udmærke Dovendyrene, men her forenes med 

andre, som tilkomme Beltedyrene. Denne forunderlige monstråse Overgangsform forener 

med Oxens Störrelse et Pandser meest ligt det af Tolypeutes, men af overordentlig 

Tykkelse. Extremiteterne ere omtrent dannede efter Formen af Beltedyrenes med meget 

korte tykke Fødder, hvis Negle maae have været meget brede og korte, hvilket maa 

have givet dens Fod Udseende af Elephantens. Hovedet ligner aldeles Dovendyrets, 

‘det har samme karakteristiske Dannelse af Aagbuen. Tænderne ere af Omrids som 

hos Kapivoren, men enkelte af Bygning. Denne Slægtsform har faaet Navnet HoPLo- 

PHORUS, Arten kaldes euphrachtus; dens Længde, fra Snudespidsen til Haleroden har 

været 6 Fod. Endelig slutter denne Familie med en Slægt, som efter de faa fundne 

Stykker at dömme, danner en endnu fuldkomnere Overgang til Dovendyrene, og det 

lader sig af de hidindtil undersögte Skeletdele ikke afgjöre til hvilken af Familierne 

den bör henregnes. Der er ikke fundet Spor til Pandser. Slægten har faaet Navn af 

PACHYTHERIUM; Arten har opnaaet den foregaaendes Störrelse. 

Af Dovendyrenes Familie har Forfatteren truffet Levninger af tvende forskjellige 

Slegtsformer. Det ene Slags af disse er i Afhandlingen om Macqvine-Hulen erklæret 

for at tilhöre en Art af Slægten Megatherium, men senere Undersögelse har frembragt 

den Overbeviisning, at denne Art bör danne en egen Slægt, som formedelst Tændernes 

stærkt fordybede Tyggeflader faaer Navn af COELODON. Det andet Slags: Levninger 

tilhörer Slægten Megalonyx, og maa henregnes til tre forskjellige Arter, alle forskjellige 

fra den tidligere bekjendte Art, Megalonyx Jeffersonii. Den almindeligste af disse er 

Megal. Cuvieri af Störrelse som en Oxe; langt sjeldnere forekomme de tvende andre 

Arter, Megal. Bucklandi af Tapirens Stårrelse, og Megal. minutus kun saa stor som et 

Sviin. Den plumpe og tunge Legemsmasse, som udmærker Arterne af disse to Slægter, 
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kunde synes at staae i Modsigelse til Udförelsen af en klattrende Bevægelse i Træerne, 

men seer man hen til Föddernes Dannelse, til Klöernes Form og mægtige Störrelse, 

_ til Negleledets Articulationsmaade, og til Fodsaalernes Stilling med mere, som Forfat- 

teren vidtlöftigen undersöger, vil man deri see de samme Egenskaber, som gjöre 

Doyendyrene vel til noget langsomme, men sikkre Klattrere, og som derimod gjüre saa- 

vel Gang som Graven vanskelig. Den lange Hale, som udmærker Megalonyx fremfor 

Megatherium, kan maaskee have været en Snohale. 

Den förste Familie af Ordenen Acleidota, eller de drövtyggende Dyr, har i 

hiin Periode, som gik umiddelbart forud for sidste Jordomvæltning, tællet flere Slægter 

paa Brasiliens indre Höiland end i nærværende. Foruden tvende Hjortearter, begge 

forskjellige fra de nulevende, opholdt sig i hiin Tidsperiode i disse Egne en Antilope- 

Art, som allerede er bekjendt af Forfatterens Beskrivelse af Macqviné-Hulen, og to 

Arter af Slægten Camelus, af hvilke den ene har overtruffet Hesten i Störrelse, den 

anden har været noget mindre. De hidindtil fundne Levninger af disse sidste ere 

imidlertid ikke tilstrækkelige til at afgjåre, om de have henhårt til den gamle Verdens 

Kameelslægt eller til Underslægten Auchenia, hvis Arter ere eiendommelige for Syd- 

amerikas Alpekjæde. Forfatteren er af flere Grunde, som han anfårer, mest tilbåielig 

til at antage det sidste, hvorefter Slægten Auchenia vil have havt en större Udbredning 

i hiin Periode. Det samme turde maaskee være Tilfældet med den foran omtalte An- 

tilope, hvis Hr. Gay’s Formoduing bekræfter sig, at en Antilopeart skal opholde sig 

paa de utilgjængeligste Steder af den sydligste Andeskjæde. Endelig har Forfatteren 

fundet Levninger af en Slægt af Drövtyggere, som i Knoglebygningens Finhed kappes 

med' de smækkreste Antiloper, men bortfjerne sig i Detaillen af deres Skeletdele saavel 

fra denne Slægt som fra de övrige cavicornia. I nogle Dele nærme de sig Hjorte- 

slægten, men afvige destomere i andre. Denne forsvundne Dyreslægt har faaet Navn 

af LEPTOTHERIUM, som efter Levningerne at dümme, har bestaaet af tvende Arter, 

den ene mindre end Raadyret, den anden stårre end Hjorten. 

Af Levningerne af de tykhudede Dyrs Familie henhörer en Art til Tapirslægten, 

tvende til Navlesvinene (Dicotyles), og endelig en Art til Mastodon. 

Rovdyrenes Familie viser sig i nærværende med et ringere, Antal »af Slægter, 

men med flere Arter, end i hiin tidligere Periode; imidlertid anförer Forfatteren flere 

Grunde, som lade formode, at ogsaa Arternes Antal har været större. Antallet af samt- 

lige fundne Arter belåber sig til 40. Iblandt Arterne af de Slægter, som endnu fore- 

komme i samme Egne, udmærker sig en stor. Kattearl, næsten af Lövens Störrelse, 



LIV 

videre en Ulveart af Störrelse som. den europæiske Ulv: Til Slægter, som ikke nu 

forekomme paa det indre Höiland af Brasilien, henhöre Leyningerne af en lille Björne- 

art, og af en Hyæne omtrent af Störrelse som den störste nulevende Art. Slægtsformen 

Ursus er i senere Tider fundet i Alperegionerne af Peru og Chili. Denne Slægts For- 

deling har saaledes kun lidt en Forandring, hvorimod der ingen Sandsynlighed er for 

at Hyæne-Slægten skulde endnu forekomme i Amerika. 

I Ordenen Myoidea frembyder Familien Glires Levninger af 46 uddöde Arter; 

kun en eneste af de i Landet nulevende Slægter, nemlig Egernslægten, har iblandt hine 

ingen Repræsentant. Kun en eneste Art henhörer til en forsvunden Slægtsform, men 

Mangel paa karakteristiske Stykker hindrer dens fuldkomne Bestemmelse. Iblandt Ar- 

terne udmærker sig een af Slægten Dasyprocta ved sin betydelige Størrelse, hvilket 

ogsaa gjelder om en Art af Slægten Hydrochoerus, som har Fortændernes forreste 

Flader furede. Levningerne af Slægten Coelogenys (Paca) troer Forfatteren efter de 

seneste Undersågelser at burde kun henfåre til to Arter, og ikke til tre, som han tid- 

ligere meente, 

Pungdyrenes Familie tæller kun to forstenede Arter, som begge henhöre til 

den nulevende amerikanske Slægt. Den mindre af disse Arter indtræder i Sammensæt- 

ningen af de Knogglebreccier, som bestaae af sammenhobede enkelte Knogler af et 

stort Antal smaa Dyrearter af Gnavernes Familie, 

Af Flaggermusene har Forfatteren trods de. omhyggeligste Undersögelser ikke 

fundet det ringeste Spor i de fra den ældre Periode hidrårende Levninger. 

Endelig slutter Forfatteren sin Oversigt over Forverdenens Pattedyr paa det 

indre Höiland af Brasilien med en mærkværdig Art af Abernes Familie”), hvis Lev- 

ninger han har opdaget. Denne Abe har i Størrelse overtruffet de største Individuer, 

som man hidindtil har seet af Orang-utang eller af Chimpanse, fra hvilke den imidlertid 

adskiller sig generisk; den viser sig ligeledes forskjellig fra de brasilianske Abeslægter, 

og opstilles derfor i en egen Slægt under Navn af PROTOPITHECUS brasiliensis. Med 

denne overraskende Opdagelse sluttes Oversigten over de Pattedyr, som have levet paa 

det indre Höiland af Brasilien fårend den sidste store Jordomvæltning; Afhandlingen 

+) Opdagelserne af Abeforsteninger, som ere gjorte i Sivalik i Forbjergene af Himalaya 

og i Departementet Gers i det sydlige Frankrig, vare da Afhandlingen afsendtes til Eu- 

ropa i Decbr. 1837 Forfatteren ubekjendte. 
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omtaler i det Hele 53 uddöde Arter, henhårende til 32 Slægter, af hvilke 10 ere 

aldeles forsvundne. 

I et andet Afsnit anstiller Forfatteren omfattende Undersögelser over den for- 

svundne Dyreskabnings Beskaffenhed, og sammenligner den med den nuværende paa 

samme Steder levende, saavel med Hensyn paa generiske og specielle Former, som 

ogsaa id Hensyn paa de numeriske Forhold baade af Slægterne og Arterne, og paa 

Slægternes tidligere Fordeling over den östlige og vestlige Hemisphære, hvorved han 

samler de afledede Resultater som fundne Hovedpunkter i Pattedyrclassens historiske 

Behandling. 

De i de gamle Gravhöie, eller saakaldte Kæmpehåie eller Jettehöie fundne 

Skeletter havde hidtil ikke været underkastede nogen nöiagtig Undersögelse. Især ledet 

af de Steenvaabens Form, der sædvanligviis findes sammen med dem, havde Professor 

Nilsson i Lund yttret den Formodning, at de ældste Indbyggere i Skandinavien, der 

her ligge begravede, kunde have været Grünlændere (Skandinavisk Fauna, Lund 1835, 

pag. XL). 

Prof. Eschricht benyttede en gunstig Leilighed til at undersöge Rigtigheden af 

denne Formodning. I en Kæmpehüi i Nærheden af Stege paa Moen, hvis Indre viste 

den sædvanlige Steensætning, fandtes sammen med en stor Deel Steenvaaben og Rav- 

sager flere Skeletter, hvoraf dog kun 3 Hoveder kom velbevarede til Kjöbenhavn. 

Disse havde en meget characteristisk Form, der aldeles afveg fra den let kjendelige af 

Grönlenderhovedet. De vare smaa, runde; Baghovedet overordentlig kort, og den store 

Aabning for Rygmarven overordentlig langt tilbageliggende; Ansigtet meget lille, Öien- 

brynsbuerne paafaldende fremstaaende og tilsyneladende forenede i Midten; Næsebenene 

ikke fladtrykkede, men tvertimod stærkt opstaaende; hvorved en dyb Tvergrube dannedes 

mellem dem og Oienbrynsbuernes Forening; Tænderne alle meget sunde, afslebne. De 

forhaandenverende Knogler af Yderdelene angav en Legemshöide af Middelstörrelsen. 

Af disse Characterer har Prof. E. troet at kunne slutte, at hine Skandinaviens ældste 

Indbyggere ikke have hört til Esquimostammen eller til noget med de mongolske 

Stammer beslegtet Folk, men meget mere til et Folkeferd af den kaukasiske Race. De 

her for de tre möenske Hoveder angivne Characterer passede i det Hele taget ogsaa 

paa alle andre Hoveder fra Kæmpehüie, der forefandtes i forskjellige Samlinger i Kjö- 

benhavn, omtrent 11 i Tallet, og opgravede i meget forskjellige Egne af Riget. 

Senere ere derimod i en anden Kjempehöi paa Möen, tæt ved hiin förstom- 

talte, og af samme Bygningsmaade, fundne 4 Hoveder, der betydeligen afvige fra alle 
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de üvrige, saa at Undersögelsen nu viser sig langt vanskeligere end den fra först af 

syntes. Disse Hoveder ere ingenlunde runde, men langtrukne, og Nakken, eller den 

bagved det store Rygmarvshul liggende Deel af Nakkebenet, snarere at kalde lang end 

kort; Næsebenenes Opstaaen og Öienbrynsbuernes Fremragen mindre kjendelig; saavel 

Skæretænderne som Kindtænderne meget stærkt afslebne. 

Prof. E. troer, at der maa oppebies nye Hjelpekilder til en saa vanskelig Un- 

dersögelse, som den over disse gamle Hovedskaller og Beenrade nu viser sig at være, 

og har forelöbigen i en populair Afhandling i Dansk Folkeblad sögt at vække Opmærk- 

somheden og Interessen for dem, ,i det Haab at man i Fremtiden vil anvende mere 

Omsorg for deres Opbevarelse end hidtil var skeet. 

De saakaldte Under-Net, retia mirabilia, der længst have været kjendte paa 

Hjernens Pulsaarer hos flere Pattedyr, men senere fandtes paa mange andre Pulsaarer, 

især paa Yderdelene af Dovendyrene og flere andre Pattedyr med meget langsomme 

Bevægelser, har Prof. Fschricht allerede tidligere i Fælledskab med Prof. Johannes 

Müller i Berlin opdaget og beskrevet at findes overordentlig store og uddannede paa 

Thunfiskens Lever (über die arteriösen und venösen Wundernetze an der Leber des 

Thunfisches &c., Berlin 1836. fol.). Merkverdig syntes i dette Tilfælde især den 

Omstændighed at være, at ikke alene Pulsaaren men ogsaa Portaaren deeltog i denne 

Dannelse, saa at her fandtes det förste Exempel paa et dobbelt Net af denne Natur, 

begge stærkt indflettede i hinanden, men uden Spor til indbyrdes Anastomose. 

Senere blev Prof. E. opmærksom paa, at en gammel Forfatter Hovius (Trac- 

tatus de circulari humorum motu in oculis Lugd. Bat. 1716 pag. 23) allerede har be- 

skrevet de senere af Rapp og Barkow fundne Under-Net paa Oxens Øie, og derhos 

meget fuldstændigere end disse, idet han ikke alene har fundet denne Dannelse paa 

Arterien, men ogsaa paa Venen. 

Der maatte altsaa opstaae den Formodning, at maaskee alle retia mirabilia i 

Grunden findes paa begge Blodkarsystemer, og blot af den Grund hidtil kun angaves 

hos Arterierne, fordi Venerne sjeldnere indspröites og vanskeligere undersåges. Da 

Prof. E. altsaa var kommen i Besiddelse af et Exemplar af Bradypus tridactylus i 

Viinaand, anmodede han Hr. Regimentschirurg Ibsen — hvis overordentlige Færdighed 

i anatomiske Præparationer allerede tidligere havde viist sig i Indspröitning af Doven- 

dyrets Pulsaare-Under-Net med råd Masse, — om at pröve Indspråitningen saavel paa 

Venerne som Arterierne. Det lykkedes efter Onske; Arterierne fyldtes med råd, Ve- 

nerne med guul Masse, og Udfaldet svarede ganske til Formodningen. Ogsaa hos 
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Dovendyrene ere Under-Nettene dobbelte, begge, saavel Venernes som Arteriernes, ere 

flettede ind i hinanden; og Grunden, hvorfor Venernes hidtil er bleven overseet, maa 

især söges deri, at de tomme Vener maatte blive ukjendelige imellem de af den farvede 

Masse fyldte Arterier. Venernes rete mirabile fortjener mere Navn af et Net, idet Gre- 

nene hyppigen forenes slyngeformigen over Pulsaaregrenene. 1 

At ikke alle Under-Net ere dobbelte, viser Forholdet paa Hjernens Grundflade 

hos Pattedyrene, men håist sandsynlig bliver dog fålgende Regel: at overalt hvor den 

et rete mirabile dannende Pulsaare ledsages af en Blodaare (altsaa i de allerfleste Til- 

fælde), tager denne Deel à Dannelsen. 

Den historiske Classe. 

Professor og Geheimearchivarius Finn Magnusen foreleste Selskabet en kort- 

fattet Udsigt over Rune-Literaturens nærværende Standpunkt, især med Hensyn til de 

den vedkommende nyeste Opdagelser. 

"Ligesom det Tidslöb, hvori vi leve, har udmærket sig, fremfor alle andre, ved 

videnskabelige Opdagelser i Naturens umaalelige Rige, saa har det og, ved grundige 

Undersögelser af længstforsvundne Aartusinders Mindesmærker, allerede besvaret adskil- 

lige af de for Menneskehedens Historie höist vigtige palæographiske Spörgsmaal, hvilke 

vore nærmeste Forfedre henregnede til de for stedse uoplöselige Gaader. Saaledes ere 

Ægyptens Hieroglypher ikke længere nogen Hemmelighed for os, ligesaalidt som deres 

üvrige simplere og tildeels fordum almindelige Skrifttegn, ei heller det’ gamle Persiens 

og Assyriens Kilskrifter, for ikke at opregne saa mange andre, saavel ældre som nyere 

Skriftarter, der nu först ere blevne dechiffrerede ved europæiske Granskeres utrættelige 

Flid. Det var da vistnok paa Tiden for os Nordboer ikke længer at staae tilbage 

for andre Folk i fornöden Kundskab om vore ældste Skrifttegn, Runerne, hvis Alder 

og Oprindelse man i mere end tre Aarhundreder har sågt at dråfte, uden at kunne 

blive enig om det Hovedpunkt: om Runerne virkelig vare blevne brugte eller i al 

Fald indhugne i Steen af vore hedenske Stamfædre, eller om de blot vare en forqvaklet 

eller fordærvet Skriftart, som nærmest var udsprungen fra de i Middelalderen brugelige 

af Navn og Oprindelse latinske Bogstaver, paa den Tid, da Kristendommen udbredtes i 

de nordiske Riger, og om de ældste Runemindesmerker burde söges blandt de Grav- 

minder, som her bleve opreiste af de fürste Kristne over deres Frænder eller Venner, 

8 
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for derved at efterligne de i fremmede Lande samtidig i Brug værende Indskrifter paa 

kristelige Ligstene. 

I Hovedsagen synes det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, ved den af 

det i Aaret 1833 foranstaltede videnskabelige Undersögelse af Runamo-Klippen at have 

låst denne for vor Historie håist vigtige Opgave. Denne Låsning kan dog ikke alene 

siges at være vigtig for den egentlig enkelte Gjenstands, men og for dens fuldt saa 

betydelige Fülgers Skyld. Den uventede, i mange Aarhundreder forgjæves sügte Op- 

lysning, henvendte den almindelige Opmærksomhed paa ældgamle Danske Steenskrifter 

af en lignende Art, hvis Tilværelse man længe havde tænkt sig som umulig, og snart 

lönnedes den vakte Forskning med forskjellige nye Opdagelser, som nærmere ville om- 

handles i det Fålgende. 

At Naturvidenskaberne og Oldgrandskningen, med Hensyn til vigtige Kjends- 

gjerninger, kunne gjensidig oplyse hinanden, er i den nyeste Tid paa forskjellige Maader 

blevet tilstrækkelig godtgjort, endog, navnlig ved den nysnævnte Undersågelses Hoved- 

Resultater, — thi uden Naturforskerens klare Blik og virksomme Bistand vilde Runamo- 

Indskriftens rette Betydning rimeligviis til evig Tid have blevet en uudforskelig Hem- 

melighed selv for den mest runekyndige Oldgrandsker. 

For at denne hidindtil ubekjendte og saa ofte for uforklarlig erklærede Ind- 

skrift kunde, såavidt mueligt, i alle Henseender stilles i det rette Lys, ansaaes det 

nödvendigt at anstille en omhyggelig Dröftning af Runernes hüie Alder og Brug i 

Almindelighed. Herom have hidindtil, som bekjendt, de Lærdes Meninger været yderst 

deelte og hinanden modstridende, især med Hensyn til Runeskriftens Anvendelse ved Ind- 

ridsning eller Indhugning paa Steen i vort Norden. Forskjellige Svenske Forfattere i 

det 46de og 17de Aarhundrede ansaae saaledes nogle blandt Sverrigs Runestene for 

Mindesmærker fra Verdens ældste Tider, satte för eller kort efter Syndfloden. Rudbeck 

fandt at baade Isis og Osiris ommeldtes i deres Indskrifter, endskjåndt Japhet selv, 

efter hans Mening var kommet til Sverrig og havde bosat sig der, men hans Efterkom- 

mere uddroge siden derfra og overvandt Europas, Asiens og Afrikas vigtigste Folk, 

blandt hvilke den Ægyptiske, Græske og Romerske Mythologie videre uddannedes, 

skjöndt egentlig hjemmehörende her i Norden o, s. v. Man kan ikke undres over at 

saadanne Literatorer faldt paa de Tanker, ;at Grækerne og selv adskillige Asiatiske 

Folk havde laant deres Bogstaver af Runeskriften, men forunderligt. maa det vistnok 

forekomme os, at agtede Svenske Oldgrandskere-i det 48de Aarhundrede, navnlig Pe- 

ringsköld, blandt de svenske Runestene vilde have fundet Magogs, Japhets Söns Lig- 
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steen, og at Udgiveren af Bautil, et af de vigtigste Værker der; endnu haves i Rune- 

faget, Géranson læste en af de ved ham samlede Indskrifter saaledes, at den var bleven 

affattet til Erindring efter de Mænd, som have været med Noah i Arken. Værket 

udkom dog i Aaret 4750 efter Christi Födsel. Slige Urimeligheder maatte snart lede 

til Bekræftelsen af den gamle Sætning, at Yderlighederne gjerne komme til at beråre 

hinanden. Sindigere svenske Runegrandskere, især Olaus Celsius og Nils Brocman, 

indsaae snart det vrange og latterlige i hine Forklaringer, hvis fuldkomne Grundlöshed 

de tilstrækkelig godtgjorde, — men derimod kan det ikke nægtes, at de selv ingen- 

lunde forstode Runestenenes, tildeels fra Skjaldene laante, ja ikke engang det sædvanlige 

simple oldnordiske Sprog, saaledes som de burde, hvorfor de forfaldt til den fuldkomne 

modsatte men dog næsten ligesaa ugrundede Indbildning: at der ingen Runestene gaves, 

der vare ældre end Kristendommens Indfårelse i Sverrig. Denne Tro blev efterhaanden 

saa kraftig udbredt der i Riget, at selv de mest berömte blandt dets Oldgrandskere i 

vore Dage, Sjöborg og Liljegren, tilsidst antoge den for fuldt og fast. Ikke desmindre 

erkjendte dog de tre sidstnævnte Forfattere, at Runerne deels som Skrifttegn, deels som 

magiske Characterer, havde været i Brug baade i Skandinavien og Tydskland, i disse 

Landes hedenske Tidsalder. Sverrigs kyndigste Historieskrivere i det 18de og 49de 

Aarhundrede, Lagerbring, Geijer og Strinnholm ligesom og dets lærde Oldgranskere 

Burman, Wallman o. fl. ere derimod alle enige i at antage Runernes Brug i det hedenske 

Norden, ikke alene til Indskrifter paa Træ, men ogsaa paa Steen. 

De fleste danske Forfattere kunne og siges at have holdt Middelveien i dette 

videnskabelige Anliggende. 

Seer man hen til deres og andres Meninger om de nordiske Runers Herkomst, 

have de været saaledes deelte: 

Bure, Worm, Grotius, Bartholin, Verelius, Torfeus, Schöning, Suhm, Lager- 

bring, Vedel Simonsen, Vedel Jarlsberg, Werlauff, Rask, Skule Thorlacius, Burman, 

Ahrendt, Sjöborg, Wallman, Brynjulfsen o. fl., udlede Runernes Oprindelse fra Asien, 

navnlig enten fra den store Kaukasiske Bjergstrekning eller Landene ved det sorte 

Hav, hvor Grækerne meget tidlig have grundet blomstrende Kolonier og efterladt sig 

til vore Dage mange Indskrifter paa Steen, Mynter og andre Billedværker m. m. I al 

Fald er det vist, at Runebogstaverne i Formen meget nærme sig den ældste græske 

Skrift, og jeg kan, for min Deel, efter de Oplysninger, som endnu haves, ikke andet 

end antage denne Mening overhoved for den sandsynligste. Enkelte Gisninger ere 

blevne fremsatte derom, at Phoenicierne, ved deres vidtstrakte Opdagelser og Handels- 

8= 
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reiser, have indført deres Bogstavskrift i Norden, hvoraf Runerne vare fremkomne. Om 

alt dette vide vi ellers mindre end om de oprindelig græske Massiliensers Kundskab 

om vort Norden, thi den af dem til dets Udforskning, i det Ade Aarhundrede för 

Christi Fødsel, rimeligviis kort efter de Phoeniciske Handels- Staters Undertvingelse af 

Macedonierne, udsendte Pytheas, kom til Britannien og derfra til Thule, uden Tvivl 

Skandinavien i vidtlöftigste Forstand, navnlig dog, efter Werlauffs seneste Udvikling af 

Ravhandelens ældste Histore, til Jylland, hvor man da havde Agerdyrkning, Biavl, Öl, 

Mjöd, store Bygninger 0. s. v., altsaa en ikke ubetydelig Kulturgrad, hvilket ogsaa 

Forchhammers nyeste geognostiske Undersögelser tildeels vise at virkelig har fundet Sted 

paa Jyllands vestlige Øer i den "selvsamme Periode, og alt dette stemmer desuden vel 

overeens med vore egne Forfædres ældste Beretninger, der tillige antage Runernes 

asiatiske Oprindelse. . Herfra afvige dog disse af nyere Forfattere udviklede Meninger: 

Bredsdorff har sögt at vise vore Runebogstavers Oprindelse fra de af Ulfilas (i 

det Ade Aarhundrede) opfundne, saakaldte moesogothiske Bogstaver. 

John Olafsen fra Grunnavig i Island havde forhen, i sine yngre Aar (ved sin 

Runologie) sögt at udlede Nordens Runer fra de spanske Visigothers eller Vestgothers 

saakaldte toletanske Bogstaver (brugte i det 5te eller 6te og nærmest fülgende Aarhun- 

dreder), hvilke han urigtig forvexlede med de ældre Celtiberiske. Dog frafaldt han 

senere denne Mening i andre Skrifter. 

Ihre, Schlözer og Murray meente at Skandinaverne havde erholdt Runeskriften 

fra de Danskes saxiske eller tydske Naboer. 

Gram har været af den Mening, hvilken han dog ikke egentlig har udviklet 

eller sögt at bevise, at de nordiske Runer nedstammede fra de Angelsaxiske. 

Kopp, den iövrigt med Rette berömte Palæograph, havde kun en håist ind- 

skrænket Kundskab, ja endog urigtige Forestillinger om Runerne, og paastod dog, at 

de kun vare en fordreiet Afændring af den i Middelalderen brugelige latinske Skrift. 

I' det Foregaaende er, foruden de nordiske ogsaa tydske og angelsaxiske Runer 

blevne nævnte. Begge'de sidstnævnte Arter ere fårst blevne noget udførlig omhandlede 

af Britten Hickes, for henved 100 Aar siden, men han sammenblandede dem aldeles 

med de nordiske; derimod ere de i vore Dage blevne ypperlig oplyste ved forskjellige 

Skrifter af Wilhelm Grimm, som deri, med megen Néiagtighed og Kritik for første 

Gang udviklede de tydske og angelsaxiske Runers Udspring fra de nordiske, hvorved 

de sidstnævntes hüie Alder da tillige oplyses. Grimm kalder de tydske og angelsaxiske 

sammentagne, „Deutsche Runen.” Jeg mener at disse og andre Runearter overhoved 
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maa adskilles efter de forskjellige Folk, blandt hvilke de, til en vis Tid, især brugtes, 

dog findes adskillige saakaldte Angelsaxiske, men neppe nogen egentlig tydske Rune- 

skrifter i nordiske Lande; af hine sees ogsaa undertiden enkelte Bogstaver at være ind- 

blandede i Indskrifter, som ellers for det meste henhöre til vor Runerække. — Ligesom 

til etslags Gjengjeld findes ogsaa nogle nordiske Runeindskrifter i Storbritannien, hvortil 

Aarsagen let forklares ved bekjendte historiske Forhold. Dunklere ere derimod endnu 

adskillige saadanne vistnok meget gamle Indskrifter af blandet Art paa forarbeidet Guld, 

især vore tabte Guldhorn, mange Guldbracteater, som endnu haves, (mest fundne i vort 

Norden) og visse meget massive Guldringe, af hvilke en, som sagdes at være funden i 

Norge, blev kjöbt af Bröndsted i England, og af ham skjenket vor Konge, som har 

ladet den indlemme i det herværende Kunst-Museum. Naturligviis gives der endnu i 

Storbritannien selv adskillige jordfaste Mindesmærker med Indskrifter af den der egentlig 

indenlandske angelsaxiske Runeart, af hvilke dog sikkerlig mange have fundet deres 

Undergang, saavel i Middelalderens idelige Krige, som siden i de fanatiske Odeleg- 

gelser, der traf saa mange af den der ældgamle Katholicismes Levninger, ikke alene i 

Reformationens Billedstorme, men ogsaa ved Puritanernes end sildigere politiskreligieuse 

Statsomveltning. Med Nöd og Neppe frelstes, for det Meste, fra hiin dobbelte For- 

fülgelse et af de for os merkverdigete Oldtidsminder i Flekken Ruthwell i det gamle 

Northhumberland, nu i Skotland, ikke langt fra Englands Grendse, nemlig en Obelisk, 

der forhen havde, og atter nu har faaet Skikkelse af et opreist Kors, forsynet med en 

vidtlöftig Indskrift i angelsaxiske Runer, som lenge har været en virkelig Crux inter- 

pretum, samt desuden med bibelske Forestillinger og tilhörende latinske Omskrifter. Den 

meentes forhen i Almindelighed, selv af Storbritanniens kyndigste Oldgrandskere, at have 

været opreist af Danske eller Norske. Kun Wilhelm Grimm antog tilsidst Runeind- 

skriften (efter to forskjellige kobberstukne, men unüiagtige Aftegninger) for angelsaxisk. 

Stedets Præst Dr. Duncan havde henved Aar 1830 restaureret og igjen oprettet det i 

flere Stykker sånderbrudte Mindesmærke, hvorved de skotske Antiqvarers Selskab for- 

anledigedes til at lade det eftersee og aftegne, hvilken Handling Hr. Th. G. Repp (da 

boende i Edinburgh, nu'her i Staden) blev indbuden til at bivaane, hvortil han vel 

ikke fandt Leilighed, men undersögte dog den aftegnede Indskrift, og udfandt derved, 

at den virkelig var affattet i de saakaldte angelsaxiske Runer, dog ikke egentlig i dette 

Sprog, men veliet beslægtet, der tillige indeholdt oldnordiske, tildeels endnu islandske 

Ord. Saavel hans Afhandling, som Monumentets Beskrivelse og bekjendte Historie blev 
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udgivet med tilhörende Afbildninger, trykt 1832 for detinævnte Selskabs Skrifter, men 

udkom fôrst og egentlig'i disses 4de Binds 2den Afdeling 1833. 

Kort efter at disse interessante Afhandlinger ankom her til Staden, fuldendte 

Prof. Finn Magnussen sit förste Forsög til Dechiffreringen af Runamo-Indskriften og 

opdagede deri, blandt flere Runebogstaver, som de nordiske og angelsaxiske Runealpha- 

beter have tilfælleds med hinanden, desuden ogsaa een, der egentlig kun tilhörer det 

sidstnævnte. Da han havde fattet den Overbeviisning at Harald Hildetand, hvilket Saxo 

ogsaa bevidner, havde ladet Runamo-indskriften indhugge, og han tillige var bleven op- 

merksom paa Oldskrifternes Beretning om denne Konges Erobringer i det gamle 

Northumberland eller temporære Herredömme derover, fandt han sig opfordret til nüiere 

at undersöge samtlige Aftegninger af Ruthwell-Monumentets Runeindskrift, \iser da et 

gunstigt Tilfælde forhen havde sat ham i Besiddelse af den ældste Kobbertavle, hvorpaa 

nogen af dets Afbildninger findes, og af hvilken endnu, saavidt bekjendt, intet andet 

Exemplar har kunnet opdages i Storbritannien eller andre Lande. Her fandtes nemlig 

Indskriftens fårste Begyndelse (m. m.) som har været tydelig paa den Tid, da den 

ældste Tegning blev tagen, men er siden blevet udslettet enten ved Tidens og Veirli- 

gets Indflydelse, eller langvarig Mishandling af forskjellige Arter. Den bevidnede med 

klare Bogstaver at Indskriften, som egentlig indeholdt etslags Gavebrev paa et eller flere 

Godser, var udfærdiget af en Offa, af Vodas (Vodans eller Odins) Slægt, altsaa en 

Prinds af Angelsaxernes fra vort Norden udsprungne Kongestamme, til hans Datter 

Aslof (eller Asléf, Äsleif) og hendes Brudgom, formodentlig Ermred (der dog er 

utydeligt) eller Erincred, som Medgift eller Brudegave. Ved historisk Grandskning lyk- 

kedes det Prof. Magnusen derefter at oplyse at den ommeldte Offa havde været Prinds 

af "Northumberland, en af den berömte Kong Edelfrids Sønner, men dog tillige Fyrste 

eller Underkonge over en fra Picterne erobret Provinds; at (Offa’s Datter) Oslava 

(eller Oslof) var gift med Ermenred, der ogsaa kunde kaldes Erincred, fordreven 

Prinds af Kent, Sön af dets Konge Edelbald, en af de saakaldte Eskinger, Rigets æld- 

gamle jydske Fyrstestamme, og tillige dets rette Arving. Heraf fremlyste tillige den 

for Runeliteraturen i det Hele yderst vigtige Kjendsgjerning, at Indskriftens Datum maa 

henföres omtrent til Aaret 650, altsaa kun henved 100 Aar efter Northumberlands 

Erobring ved Anglerne eller Angelsaxerne, men kun faa Aar efter Kristendommens 

Indførelse i Riget, og dog sees det heromhandlede Mindesmærke at være forsynet med 

to baade i Form og Tungemaal aldeles forskjellige Inseriptioner, den ene nemlig i Lan- 

dets Sprog med ægte og dog særdeles zirlig udhugne Runer, den anden derimod paa 
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Latin og med de i England saakaldte saxiske Bogstaver (saxonic letters), eller den Art 

af Middelalderens latinskbarbariske Capital- eller Lapidar-Skrift af hvilken Angelsaxerne, 

efter Kristendommens Indförelse blandt dem, pleiede at betjene sig. Et tydeligere og 

mere i Öine faldende Beviis derfor, at Runerne ikke kunne være nogen Efterligning 

eller Forqvakling af Middelalderens barbarisklatinske Skrift, kan der neppe nogensinde 

forlanges. Prof. Magnusens philologiske Dröftning af Rune-Indskriftens Indhold bekræf- 

tede det hvad Hr. Repp allerede forhen havde opdaget; da den viste sig at være affattet 

i en Dialekt, der især synes at være sammensat af oldnordiske, frisiske og angelsaxiske 

Elementer, muelig altsaa en Pröve af det ellers næsten aldeles ubekjendte og dog længe 

blandt Storbritanniens Lærde meget omtvistede pictiske Sprog, ligesom det og godt- 

gjordes, at Indskriften, som saa mange andre i Runer, og navnlig den paa Runamo- 

Klippen, var affattet i Vers, hvis Metrum ganske svarer til en vis Art af de bekjendte 

allitererede, der forhen brugtes af Saxer, Angelsaxer og Skandinaver. Ved denne Lei- 

lighed udstrakte Forfatteren sine Forskninger til den angelsaxiske Bogstavrække over- 

hoved, med bestandigt Hensyn til Hickes's, Grimms, Repps o. fl. ældre Arbeider i dette 

Fag, og udfandt saaledes, at enkelte fra den hentede eller med den særlig overeens- 

stemmende Characterer have indsneget sig i Runamo-Indskriften, hvorover man dog, 

ved at tage det ovenanfårte i Betragtning, ikke kan have synderlig Anledning til at for- 

undre sig. Forfatterens skriftlig affattede Afhandling om de angelsaxiske Runer og 

deres hidindtil bekjendte ældste og udfårligste Mindesmærke, var imidlertid blevet altfor 

vidtlåftig til at indlemmes i en særegen Undersøgelse om Runamo-Indskriften, om den 

end tillige overhoved kom til at omhandle de ældste nordiske Runer, som hidindtil i 

det Hele kun have været lidet bekjendte. Prof. Finn Magnusens Afhandling om Ruth- 

wells Indskriften m. m. er derfor blevet udgivet for sig selv, saavel paa Engelsk, som 

i de her udkommende Annaler for nordisk Oldkyndighed. Han önskede saaledes, at 

Videnskabernes Selskab vilde antage de langvarige Studier, som disse Gjenstande have 

foranlediget, for en af de forskjellige Grundaarsager til den vistnok langvarige Opsæt- 

telse, fra hans Side, af Fuldfårelsen af den detaillerede Udvikling, som han fandt at 

burde håre til Runamo-Indskriftens Forklaring. 

Dog var denne Grund langt fra ikke den eneste. Efter at Selskabet i sine 

Programmer havde publiceret Resultaterne af Undersögelserne over Runamo, og de 

saaledes, samt ved Schowws Danske Ugeskrift og flere literære Journaler vare komne til 

Almeenhedens Kundskab, blev man i Danmark mere opmærksom paa vor Hedenolds 

Runeminder og deres tildeels særegne Karakter. Herved foranledigedes efterhaanden 
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forskjellige Opdagelser og Undersögelser af flere saadanne, endog udenfor det ; nuvæ- 

rende danske Rige, og Forfatteren sögte naturligviis, saavidt muligt, at gjåre sig be- 

kjendt med slige Oldtidsminder og alt, hvad der hörte til deres sandsynlige Forklaring, 

hvorved han fandt, at nogle af disse Indskrifter i visse Henseender kunde antages for 

Paralleler til den mest berömte Blekingske, og saaledes tjene til at oplyse dens Skrift- 

træk, samt hans Forklaring derover, eller dog i det mindste: til at bekræfte ne allerede 

for længst af ovennævnte danske Oldgrandskere, ligesom og af adskillige Svenske og 

Norske, fuldt beviste Brug af Runeskriften i Hedenold til Indhugning eller Indridsning 

paa Stene, f. Ex. 2de smaa Runestene, lagte over Urner med brændte Been og Aske, 

fundne i norske Gravhöie, samt beskrevne og afbildede af Klüwer; de bekjendte danske 

Runestene fra Tryggevælde, Tirsted, Glavendrup, Glimminge, Rönninge, Avinslöv, Flem- 

löse, Eegaa, Horn, Vedelby, Katterup, Næraa, Snoldelöv, Hjermind-Stenen fra Runehöt, 

der indeholdt Urner med Aske og brændte Been, Balders Steen fra Gunderup og den 

af Gorm den Gamle satte Steen ved Jellinge, foruden adskillige i de nu fra Riget 

skilte Provindser og overhoved mange flere, inden dets gamle Grændser, som ikke bære 

det mindste Spor af Kristendom, samt endelig andre Minder paa Steenvaaben, Bronce- 

vaaben, Guldringe, Beenkamme m. m. Hertil komme de üvrige danske Mindesmærker 

af denne Art, der ere opdagede, undersögte eller forklarede siden 1833, af hvilke her 

nævnes: 4) En meget anseelig Steendysse eller Gravkammer ved Herrestrup i Ods 

Herred; paa den uhyre store Overligger ere baade Runer og billedlige Forestillinger 

indgravede, det Hele var bedækket med en stor Jordhöi, hvilken Bönderne bortförte i 

det Haab at opdage Skatte under den; i deres Sted fandt de kun et Par Urner, som 

strax hensmuldrede og nogle forarbeidede Steensager, men intet Metal. De bleve dog 

opmærksomme paa de indgravede Figurer, hvilket de anmeldte for vor forevigede Biskop 

Müller, som strax udvirkede dette sjeldne Mindesmærkes Fredning og Indhegning. 

2) En stor Overligger af en mindre Steendysse ved Grevinge i Ods-Herred, betegnet med 

Characterer, som meget ligne Runer og Binderuuer. 3) Forskjellige andre mindre af 

lignende Art, med indhugne Binderuner. 4) Forskjellige höist mærkværdige Grupper 

af Indskrifter i en ældgammel saakaldet Jættestue ved Ullerup i Thy, forhen bedækket 

af en stor Jordhöi, indtil Stedets Eier i sidstafvigte Foraar aabnede den, for i den at 

ville anlægge en Teglovn. » Mindesmærket er nu blevet afkjöbt Eieren, og bliver frem- 

deles fredet, efter Regjeringens Foranstaltning. 5) Mange ældgamle Indskrifter i en 

Klippe-Hule paa Islands Sönderland, i Rangarvalle Syssel, kaldet! Paradishulen (Para- 

disarhellir), som har været aldeles ubekjendt saavel for videnskabelige Reisende som for 
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den övrige literaire Verden, til for nogle Aar siden da den först blev bekjendt ved 

Sogneprestens Besvarelser paa almindelige Forespörgsler til Landets Præster fra Com- 

missionen! for Oldsagers Opbevaring-i det danske Rige. De ere tildeels af samme Art 

som Runamo-Indskriften, og nogle af dem, som ere særdeles mærkværdige for Historien, 

synes at være fra Aaret 1422 (rimeligviis indeholdende Are Frodes, Sæmund Frodes 

og flere: berömte' Miends Autographier), men ere endnu ikke blevne fuldstændig afteg- 

nede. Iüvrigt synes Engelstofts Mening, at Runerne paa den Tid i Island var den al- 

mindelige Skrift, at finde fuldkommen Bekræftelse herved. Flere lignende Indskrifter 

vare længe forhen blevne opdagede i forskjellige: andre islandske Huler, og af den 

grundlærde Eggert Olafsen erkjendte for at håre til de ældste hedenske Runer. 6) En 

Iudskrift fra Nordens hedenske Tidsalder, paa en i Skaane nylig funden Steenring (til- 

hörende Hr. Prof. Ridder Nilsson), i Runamoskriftens Stil (men dog gaaende fra 

Venstre til Höire) angaaende en Hakon Jarl, som havde ladet et- helligt Sted (Ting- 

eller Offer-Sted) indhegne, 0: s. v. 7) Ret nylig havde Forfatteren sögt at dechiffrere 

forskjellige korte Rune-Indskrifter paa en kufisk Sölv-Mynt (éfter Lindbergs Læsning 

fra Aaret 845 efter Christi Fôdsel) formodentlig slaaet i Turkestan, men fundet paa 

Bornholm; de ved Ridsning eller Gravering tilföiede Runeindskrifter synes, paa den | 

ene Side, at vere indridsede i Island, medens det endnu var hedensk, i Aaret 975, men 

de paa den anden Side, som tildeels ere angelsaxiske eller tydske, deels aabenbar kristelige, 

kort derefter i Danmark, muelig og tildeels i Storbritannien 0, s.v. Paa den hedenske Side 

forekommer. her en meget sammensat Character af Runamo-Arten; de övrige Indskrifter 

udgjôreten Blanding af nordiske og angelsaxiske Runer. 

Af det om Runamoindskriften allerede publicerede er det bekjendt, at den for 

en stor Deel bestaaer af de saakaldte Binderuner, der vel allerede ommeldtes af Worm 

efter islandske Efterretninger, endog paa en temmelig riglig, om end ikke tilstrækkelig — 

udförlig Maade, men de vare dog hidindtil ikke blevne praktisk oplyste af danske Rune- 

monumenter, paa hvilke de indtil 1833 kun sjelden fandtes, med Undtagelse af en vis 

Art blandt dem, der opdagedes: paa enkelte Stene, og analyseredes af Skule Thorlacius 

og Werlauff, som gave dem Navn af vertikale Runer. Adskillige Indskrifter af den 

mere sammensatte Art var i Midten af det 48de Aarhundrede opdagede og dechif- 

frerede i Island af Eggert Olafsen, f. Ex. paa Helten Kjartan Olafsens Gravsteen, 

omtrent fra Aaret 1002, et af Hedendommens og Kristendommens Grændseaar der i Landet. 

Ved disse i nyere Tider gjorte, men dog endnu ikke i noget trykt systematisk 

Værk over Runerne tilstrækkelig bekjendtgjorte eller udviklede Opdagelser, der dog 

9 
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tildeels kunne siges at være til stor Oplysning for Runamoindskriften, med Hensyn til ~ 

dens indviklede Fremstillingsmaade af Characterer, sammensatte af forskjellige enkelte 

Runebogstaver isteden for hele Ord eller Navne 0. s. v., havde Forfatteren foresat sig 

at knytte dens specielle Forklaring til en almindelig Undersøgelse over Nordens: 'ældste 

Runer, især dem, som allerede var i Brug i dets Hedenold. En saadan Undersögelse 

agtede Skule Thorlacius, efter Nyerups Vidnesbyrd, allerede for fulde 30 Aar siden, 

at foredrage Selskabet, men dette hans Foretagende bragtes ikke til Udförelse, og det 

er ikke bekjendt at noget saadant Udkast endnu haves fra hans Haand. Dette Tab 

maa vistnok beklages, men paa den anden Side er det sikkerlig tildeels siden blevet 

erstattet ved de lærde og ypperlige Skrifter over Runerne i Almindelighed, som vi siden 

have faaet af Wilhelm Grimm (1821 og 1828) Brynjulfsen (1823) og Liljegren (1832 

og 1833) foruden adskillige vigtige. Monographier m. m. af danske, norske og svenske 

Forfattere. Alligevel forekommer det Prof. Magnusen at der netop fra det her sidst- 

nævnte Aar af saa mange og mærkelige Opdagelser vare gjorte i Faget, at en ny 

Udsigt derover, som baner Veien for forskjellige, forben neppe tilstrækkelig udviklede 

Anskuelser, ikke (ved Siden af den nysnævnte og flere Runegrandskeres Skrifter) vilde 

vere soverflådig for vor Samtid, og heller ikke ukjærkommen for de videnskabelig dan- 

nede Læsere, som interessere sig for Runamoindskriften, men som ellers ikke, efter 

deres Studiers Retning og Beskaffenhed, have kunnet gjôre sig nôie bekjendte med de 

mange ældre til Runeliteraturen hörende Værker. Overhoved maa det vel antages for 

afgjort, at det neppe kan være ligegyldigt for Videnskabsmanden at vide, hvorlænge 

hans eget Folk har kunnet læse eller skrive, og om det i de ældste Tider har betjent 

sig af andre Skriftarter eller Skrivemaader end de nu brugelige og almindelig bekjendte. 

Professor Finn Magnusen har derfor foretaget sig en saadan Undersögelse, og var alle- 

rede færdig med adskillige dertil hörende Forarbeider, — men han troer dog nu at 

Hoved-Afhandlingens Fuldförelse maa udsættes: indtil hans Kundskab kan blive beriget 

med Resultaterne af de Brittisk-Indiske Lærdes især Prinsep’s höist sindrige og for- 

tjenstlige Opdagelser i den indisk-baktriske Palæographie, hvorved de hidindtil aldeles 

uforstaaelige Indskrifter i de berömte Tempelhuler, samt paa Mindestôtter, Mynter 0. s. 

v. nu ere blevne og efterhaanden blive oplyste eller forklarede. Forlengst havde disse 

Indskrifters ældre Afbildninger vakt Finn Magnusens Opmærksomhed, da mange af deres 

Characterer fuldkommen ligne nordiske Runer, men da dog deres Betydning maatte 

blive ham uvis, kunde han ikke grunde nogen sikkre Slutninger derpaa, — men nu 

haaber han, naar denne Deel af Palæographien bliver ham bekjendt, at erholde et saa 
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tilstrækkeligt Lys i denne hidindtil saa dunkle Sag, at det derved kan skjönnes hvor- 

vidt de ældste bekjendte indiske, baktriske og flere Alphabeter staaer i nogen Forbin- 

delse med Runerne eller ikke. 

Forfatterens grammatiske Forklaring over Runamoindskriften, som forlængst er 

fuldkommen færdig, vil derfor, for sig selv, snart blive forelagt Selskabet, for at op- 

tages i de af det udgivne historisk-philosophiske Skrifter. 

Ordbogscommissionen. 

Revisionen af Bogstavet S er siden sidste Beretning fremmet i 34 Måder og 

saaledes: rykket frem til Ordet Smedie; samtidig har Commissionen begyndt Revisionen 

af Bogstavet T. Trykningen er fortsat indtil Ordet Slutningskjede. Det hidtil trykte 

af dette Bogstav udgjör i det Hele 72 Ark. 

Landmaalingscommissionen. 

Stikningen af det Generalkort over. Danmark, som Selskabet har besluttet at 

udgive, fortsættes, 

Den meteorologiske Committee 

har modtaget Iagttagelser fra forskjellige Observations-Steder. Instrumenter ere med- 

deelte til Candidatus theologie L. Möller og Cand. Schytte som ere reiste til Grönland. 

Magister, Observator Pedersen fortsætter Time-Iagttagelser paa Nicolai Taarn og Nyholm 

for at erfare Varmens Gang i Dågnet, og har begyndt en Række af Iagttagelser - over 

Havets Temperatur. 

For Aaret 1859. 

Den for Danmark höist vigtige Begivenhed, som henimod "Aarets Slutning 

gjorde et nyt Afsnit i vor Historie, har foruden den Vigtighed, Fædrelandets Skjæbne 

altid maa have for Videnskabernes Selskab, endnu for samme en eiendommelig Betyd- 

ning, i det at den ophöiede Fyrste, som deri førte Forsedet, nu fra Tronens Arving 

Qe 
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blev vor Konge. Selskabet havde. den 5te December den Ære at overbringe Hans 

Majestæt Bevidnelsen af sine Fölelser ved hans høie Forgengers Bortkaldelse og af de 

glade Forhaabninger, hvormed det lykånskede vor nye Konge til hans store Kald. 

Det var blevet allérnaadigst- tilladt Selskabet for: Naturlerens Udbredelse og 

den polytechniske Læreanstalt paa samme Tid at bringe deres Hylding; og da Selska- 

bets Ordförer havde samme Hverv for de to andre Indretninger, hvis Formaal ogsaa 

er Videnskab og dens Dyrkelse, stræbte han at tolke deres Fålelser og Ønsker i een 

Tale. Denne låd saaledes: 

Allernaadigste Konge! 

Der er tilfaldet mig det ærefulde Hverv, idag at vere Ordfårer for tre… Ind- 

retninger, som alle ere helligede, Videnskaberne: Deres Majestæts Videnskabernes Selskab, 

Selskabet for Naturlærens Udbredelse og den polytechniske Lareanstalt. 

Deres Majestæt deler Selv med hele det danske Folk den dybe Smerte, som 

opvaktes ved Deres hôie Forgængers Bortkaldelse. | Vi "kunne ikke andet end være 

gjennemtrængte af de samme Fålelser. Mindet om den milde, retfærdige, for Folkets 

Vel utrætteligt virksomme Landsfader; "og om ‘alle de Fremskridt i Borgerfrihed og 

Oplysning, som skete under hans mangeaarige Styrelse, vil stedse leve i skjönsomme 

Hjerter,”og bevares uforgjængeligt i Historiens Vidnesbyrd. Men disse Fölelser kunne 

ikke neddæmpe de glade Forhaabninger, hvormed vi hilse Deres Majestæts Tronbesti- 

gelse. Det nu snart hundredaarige Selskab, , hvis, ældste, Medlem ; og, Secretair jeg har 

den Aire at være, som stiftedes, vedligeholdtes og udvidedes ved kongelig Gavmildhed, 

havde allerede den Fyrste meget at takke, som nu er bleven vor Konge. Ikke : blot 

den udmærkede Are, at, turde vælge Tronens Arving til. sin ‚President, men endnu 

meget mere den stadige Opmærksomhed, De skjænkede dets Forretninger, den Orden, 

den Virksomhed, den Forbedringsaand, som De deri fremmede, og de Fordele, en saa 

ophöiet Forstanders Stilling tilveiebragte det, maatte være os lige dyrebare, saavel ved 

den umiddelbare Virkning, som for de Forsikkringer, deri indeholdtes for Fremtiden. 

Selskabet for Naturlerens Udbredelse, hvortil. fedrelandsksindede Videnskabs- 

venner saa beredvilligt sammentraadte, efter en Opfordring, som jeg havde vovet at 

lade udgaae, nöd allerede, medens. det dannedes, ikke blot, höie Fyrste! Deres Under- 

stöttelse, men De værdigedes ogsaa at deeltage i Raadslagningerne om dets Indretning, 

og siden at fore Forsedet i dets Forsamlinger, og det ikke uden gavnlig Indflydelse paa 

dets. hele Virksomhed. 
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Den polytechniske Læreanstalt, i-hvis Navn jeg, som Directeur, har den Ære 

at tale, har vel ikke havt den Lykke at modtage en ligesaa umiddelbar Indvirkning ; 

men har dog ikke savnet Beviser paa en lige Velvillie. Desuden tör den vel holde 

sig forvisset om, at "Deres: Majestæt vil beskytte og fremme en Indrétning, der er be- 

stemt til at danne Dyrkere af Videnskaber, hvoraf De er en saa udmærket! Kjender, og 

til at udbrede Videnskabernes "Lys over Kunstflid og Næringsbrug, som De har. vüst: at 

De vil beskytte. 

Dog vor Tanke bliver ikke staaende herved. Vi vilde ikke med sand frimodig 

Glæde kunne fremföre vore Lykönskninger, dersom !dét udelukkende var som Videnska- 

bernes Ven, vi satte vort Haab til Deres” Majestæt. Havde vi fattet en saa indskrænket 

Anskuelse, maatte vi endog ansees for at savne Sandsen for Videnskabernes inderlige 

og mangfoldige Sammenhæng med Livet. Nei, vi vide, og erkjende det med Glæde, 

at Deres Majestæt ikke udelukkende vil vere Videnskabsmandens eller Kunstnerens, 

eller Krigerens eller nogen enkelt Borgerklasses Konge; men at De omfatter alle Livets 

mangfoldige Forhold med Deres Omhu. 

Vi leve i) en stor. og «mærkelig» Tidsalder, fuld af Farer, truende: Farer, baade 

for Folk og Fyrster. : I Aarhundredernes Række have nye Kræfter udviklet sig, Op- 

lysning og Hjelpemidler have ikke: blot i en uhyre Grad formeret sig, men ogsaa taget 

nye Retninger, saa at de true voldsomt at sprænge de gamle Former, dersom ikke en 

viis og fredelig Omdannelse forebygger saadanne borgerlige Rystelser, hvis Ende, om 

de fik Overhaand, maaskee ingen Nulevende turde haabe at see. Det er os en stor 

og tillidindgydende Tanke, at Deres Majestæt har deeltaget i denne Tidalders Dannelse, 

og at De allerede paa mere end een Maade har givet Borgen for, at De er indviet 

deri. Vi stole derfor ikke blot paa den (Indsigt i Forretninger, den Iver for disses 

raske og velordnede Gang, den Evne til at sætte alt dette i Bevægelse, som Tronens 

Arving alt såa ofte viste; men vi glede os end’ mere ved at deres Majestæt bringer 

med paa Tronen vor Tidsalders udvidede, frisindige Ideer, forbundne med et stort i 

Erfaringens Skole modnet Overblik over: Verden: 

Deres Majestet vilde sikkert ikke tiltroe os, at det skulde vere pludselige, 

sönderbrydende Forandringer, vi ventede af Deres Regjering; vi have tvertimod det 

sikkre Haab, at de store indgribende Forbedringer, hvortil Tidsalderens raske Gang op- 

fordrer‘, ville af Deres Majestæts fra al Ængstelighed fjerne Aand. paa eengang med 

Kraft vorde paaskyndede og med viis Forsigtighed ledede. 

I det jeg havde den Ære at staae for min Konge i dette hditidelige Oieblik, 
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holdt jeg det for min Pligt at udtale dette Folkets tillidsfulde Haab, ikke som noget 

Deres Majestæt nyt eller lidet bekjendt; men det er Fædrelandskjerlighedens Trang at 

udtale sig, og Statens friske Liv. trives, hvor Kongen bestandig har en levende nærvæ- 

rende Overbeviisning om at hans store og gode Forsætter have Rodfæste i Folkets 

Hjerte, og hvor Folkets Kjerlighed stedse næres ved Overbeviisningen om Kongens 

Kraft og gode Villie. Da de Ord, som tales i Kongernes høie Sale, i vore Tider 

gjenlyde til de fjerneste Hytter, vil ogsaa det, som her er talt, være .et Bidrag, om 

end nok saa ringe, til at oplive og vedligeholde den Kjærlighed mellem Folk og Konge, 

som er det danske Folks gamle Natur. 

Vi nedbede Guds Bistand og rige Velsignelse over Deres Majestæt og vort 

elskede Födeland, som De kaldtes til at styre. 

Hs. Majestæts Svar herpaa var, saavidt det efter en Tilhårers Hukommelse kan 

gjengives, fölgende: 

.Jeg finder en sand Tilfredsstillelse ved de Fölelser, De bevidne mig. Ingen 

kan dybere end jeg fåle det store Tab, Landet nylig har lidt. Min forevigede For- 

gjænger har gjort meget for Videnskaberne; jeg vil stræbe, ogsaa heri at fölge hans 

Exempel. — De have ikke feilet, naar De holde Dem overbeviste om min Kjerlighed 

til Oplysning og Videnskaber, og min Erkjendelse af disses Nødvendighed til Menne- 

skeslægtens Lykke og Staternes Blomstren. Det har været mig en sand Fornöielse at 

fore Forsædet i Videnskabernes Selskab, og min nye Stilling skal ikke skille mig derfra. 

Vel kan jeg ikke mere, som forhen, stadigt måde i Deres Sammenkomster; men saa 

ofte som skee kan vil jeg lade Selskabet samles hos mig, hvad enten dette saa skeer paa 

Christiansborg, eller i denne Bolig, og vil da fåre Forsædet imellem Dem. Hvad ellers 

der forhandles i Selskabet, derom kan Secretairen aflægge mig Beretning, og forsaavidt 

Noget dertil egner sig, forud melde mig det. Jeg vil iövrigt overlade det til Selska- 

bets egen Afgjörelse, om De ville vælge en Vicepræsident, eller forholde Dem efter 

Vedtægternes Bestemmelse og Fremgangsmaaden i Præsidentens Fraværelse. De ville 

sikkert ikke ophåre fortsat at arbeide med Kraft paa Videnskabernes Berigelse til Gavn 

og Ære for Fædrenelandet. Intet skal glæde mig inderligere end at fremme Selskabets 

Bedste. 

I Selskabet for Naturlærens Udbredelse har jeg ligeledes: med megen Tilfreds- 

hed fort Forsædet, og glædet mig over den Iver og det Held, hvormed det har ar- 

beidet paa at udbrede Sands for Naturkundskaber og deres Anvendelse ikke blot i vor 

Nærhed, men ogsaa i Landets forskjellige Dele. Ikke heller fra dette Selskab vil jeg 
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skille mig; vel maa jeg nu overlade Ledningen af Forretningerne i Almindelighed. til 

Selskabets Direction; men i vigtige Tilfælde, især ved Bestemmelsen af det aarlige 

Budget, vil jeg see Directionen hos mig. | 

Den polytechniske Læreanstalt har jeg med Fornüielse seet blomstre, og alle- 

rede at danne mange dygtige unge Mænd, som have begyndt at gavne Videnskab og 

Fædreneland, og af hvilke Fremtiden tår vente sig vigtige Tjenester. Jeg skal stedse 

vere beredvillig til at fremme denne Læreanstalts Bedste, og önsker at De med Tillid 

henvender Dem til mig i Alt hvad der angaaer dens Tarv. 

I Henseende til det, som De har sagt om Videnskabernes Indvirkning paa 

Statsforholdene, ville de i mit aabne Brev, som idag udgaaer, see de Grundsætninger, 

hvorefter jeg agter at regjere. 

Det er med en egen Tilfredshed, at jeg seer mig omringet af saa mange Vi- 

denskabsmænd og deriblandt saa mange af Universitetets Lærere, Jeg veed at De be- 

sjæles af sand Fædrelandskjærlighed, og udbrede en Aand, som jeg vilde önske de unge 

Videnskabsdyrkere, der ere betroede Deres Veiledning, maae tilegne sig, og derfra ud- 

brede i Samfundet. 

Mit inderligste Önske er, at Videnskaberne kraftigt maae blomstre hos os, og 

jeg nedbeder derfor Himlens Velsignelse over alle Videnskabernes redelige Dyrkere.” 

I Löbet af det forbigangne Aar -har Selskabet gjort en Forandring i sine Ved- 

tægter angaaende udenlandske Medlemmer. Antallet var forhen ubestemt; men dette 

medfårte en skadelig Tilfældighed i Optagelserne, da der stemmedes over de Fore- 

slagnes Optagelse uden: Sammenligning med Andre, som enten kunde have hüiere For- 

tjenester, eller med hvem en Forbindelse kunde være mere ånskeligt for Danske Viden- 

skabsmænd. Man har’ derfor vedtaget, at sætte et bestemt Antal for Selskabets uden- 

landske Medlemmer, deelte mellem dets Classer, overeensstemmende med disses Tarv. 

Förend Valgene, som kun holdes i Begyndelsen af April og December, bestemmes först 

hvorvidt man vil besætte de ledige Pladser eller hvormange deraf, og derpaa foreslaaes 

til hver Plads, som skal besættes, de Mænd, som vedkommende Classe finder meest 

værdige dertil. 

Efter denne nye Vedtægt har Selskabet valgt fålgende udenlandske Viden- 

skabsmænd. 
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Til den mathematiske Classe 

Carl Gustav Jacob Jacobi, Professor ved Universitetet i Königsberg. 

Til den physiske Classe 

H. M. Ducrotay de Blainville, Medlem af det franske Instituts Videnskabernes 

Akademie. 

Christian Gottfried Ehrenberg, Professor ved Universitetet! i Berlin. 

Johannes Müller, Professor ved samme Universitet. 

Dr. Wilhelm Weber, forhen Professor ved Universitetet i Gottingen. 

Til den historiske Classe 

: Francois Guizot, Medlem af det franske Institut og af det franske Deputeertes 

Kammer. 

Carl Otifried Müller, Professor ved Universitetet i Göttingen, Hofraad. 

Friederich Christopher Schlosser, Professor i Heidelberg, Hofraad. 

Johan Voigt, Ridder af Dannebrogen, Professor i Königsberg. 

Til den philosophiske Classe 

Friederich Wilhelm Joseph v. Schelling, Geheime Hofraad og Forstander for 

Videnskabernes Akademie i Miinchen. 

Victor Cousin, Pair af Frankrig, Medlem af académie francaise. 

Philip Conrad Marheincke, Professor ved Universitetet i Berlin. 

Den mathematiske Classe. 

Professor Jiirgensen har forelagt Selskabet en Afhandling om de almindelige 

Principer for en Theorie af de Integraler, hvis Differentialer ere algebraiske. Idet man 

ved en algebraisk Function forstaaer en rational Function af den Uafhengige og af een 

blandt Rödderne af en algebraisk Ligning, hvis Coefficienter ere rationale, eller, om 

man vil, tillige hele Functioner af samme Uafhængige, komme ved denne Undersögelse 

to Hovedspörgsmaal i Betragtning, nemlig: 4) om at angive de Betingelser, under hvilke 

et Integral af det angivne Slags kan findes under endelig Form, d. v. s. udtrykkes ved 

et endeligt Antal af algebraiske og logarithmiske Functioner; 2) om at finde Relationer 

mellem Integraler af den nævnte Beskaffenhed, svarende til Verdier af den Uafhængige, 

der ere bestemte ved hinanden indbyrdes, og til forskjellige Rödder af den algebraiske 

Ligning. Da Oplösningen af begge disse Opgaver staaer i Forbindelse med rationale 

Brökers Oplösning i Partialbröker, ere Formlerne for denne forelöbig fremsatte under 
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den Skikkelse, som det med Hensyn til det Fölgende er nödvendigt at give dem. — 

Efterat den givne Differentialfunction dernæst, med Hensyn til det förste Spörgsmaal, 

er antaget henfört til Formen af en Brök, hvis Tæller er en rational og heel Function 

af den Uafhængige, og hvis Nævner er en lignende Function af samme og af en Rod 

af Ligningen, hvilket iværksættes ved Hjelp af Sætninger, bekjendte fra Læren om 

symmetriske Functioner, har en forhen bekjendt almindelig Sætning om den Form, som 

Integralet af et algebraisk Differential maa have, hvis det existerer under endelig Form, 

fört til en almindelig Ligning mellem hiin Tæller paa den ene Side og en symmetrisk 

Function af Ligningens Rødder og de Værdier, som Nævneren for disse faaer, paa den 

anden, hvilken Ligning maa være fyldestgjort, saafremt Integralet skal kunne udtrykkes 

ved algebraiske og logarithmiske Functioner, I et specielt Tilfælde, der igjen indbe- 

fatter de elliptiske og Abelske Transcendente, kan man fra denne Ligning med Lethed 

gaae tilbage til Integralet, og den Opgave, at finde dette, er saaledes henfört til Op- 

låsningen af den angivne Ligning, eller til at finde de ubekjendte Functioner, som 

denne, idet den overnævnte Bröks Tæller er given, kommer til at indeholde; Mulig- 

heden heraf afgiver Criteriet paa, at Integralet existerer under endelig Form. Dette 

indeholder den Sammenligning af den her omhandlede Classe af Transcendente, der for 

det specielle Tilfælde, de elliptiske Functioner, kaldes Sammenligning med Hensyn. til 

Parameteren. Dersom Integralet skal kunne udtrykkes enten blot ved algebraiske Func- 

tioner, eller blot ved Logarithmer, saa fremkomme Betingelser, der stemme med hvad 

der er fremgaaet af forhen over disse Former anstillede Undersøgelser, — Oplösningen 

af det andet Spørgsmaal grunder sig paa en almindelig Sætning om Summationen af 

de her betragtede transcendente Functioner, hvilken Forfatteren har angivet i en tidli- 

gere Afhandling herom. Denne Sætning er derfor her fremsat i sin almindelige Skik- 

kelse. Den indeholder först umiddelbart Sammenligningen af de omtalte Transcen- 

dente med Hensyn til den Variable; dernæst, efterdi man kan ansee de Værdier af 

Differentialfunctionen, der fremkomme ved at forandre de i den oprindelig givne alge- 

braiske Ligning indbefattede Constante, som svarende til forskjellige Rödder af en 

Ligning af en hüiere Grad, vil den ogsaa indeholde, hvad der for de elliptiske Trans- 

cendente er Sammenligning med Hensyn til Modulen. Endelig er viist, hvorledes alle 

hidindtil bekjendte Sætninger om Sammenligningen med Hensyn til den Variable frem- 

gaae af denne. — En Theorie af de Integraler, hvis Diflerentialer ere algebraiske, vil 

saaledes kunne dannes ved at udvikle de her fundne Resultater, hvilket iövrigt vil frem- 

10 
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byde de Vanskeligheder, der fremstille sig overalt, hvor Spörgsmaalet er om at stige 

ned fra det Almindelige til det Specielle. 

Den physiske Classe. 

De nye Fiskearter, som ere blevne optagne i den sidste Fortegnelse over de 

grønlandske Fiske, henhöre for störste Deel til saadanne Familier, som man anseer for 

karakteristiske for Iishavet og det nordlige Hav mellem Amerika og Europa paa den 

ene, og mellem Amerika og Asien paa den anden Side. De ere nemlig Arter enten 

af allerede bekjendte, eller af nye Slægter, henhörende til Ulke-, Slimfiske- og Torske- 

familierne, hvis samtlige Arter tilsammen udgjöre den halve Deel af alle grönlandske 

Fiske. 

Tvende af hine nye Arter danne 2 anomale Slægter, der hidtil ikke synes at 

være fundne i noget andet Hav, nemlig Bythites, der henhårer til de blådfinnede Fiske 

med Bugfinnerne foran Brystfinnerne, og nærmest kunde henregnes til Torskefamilien, 

hvorfra dog flere Egenskaber bortfjerne den, og Himantolophus, hvis Plads i Systemet 

ikke har ladet sig nöiagtigen bestemme, men hvis Udseende bringer Familien Batra- 

choides, og især dennes Slægt Antennarius i Erindring. Endeligen hörer en eneste af 

de nyere Arter, nemlig Paralepis boreales til en Slægt, som hidindtil kun er fundet i 

Middelhavet. 

" Etatsraad Reinhardt blev ved de i Efteraaret 1838 fra Kjöbmand Kielsen paa 

Fiskenæsset til det Kongelige naturhistoriske Museum sendte zoologiske Gjenstande sat 

i Stand til at foröge den sidstnævnte Afdeling med en anden Slægt, der er ligesaa 

uventet for den grönlandske Fauna, som Paralepis. — I Sendingen befandt sig nemlig 

en lille, sålvblank Fisk med kort, stumpt Hoved og en meget lille Mund, som ved 

senere Undersögelse nærmest syntes at henhöre til Slægten Microstomus , saaledes som 

den af Cuvier er bleven grundet paa den af Rizzo i „Ichtyologie de Nice” beskrevne 

Serpus microstomus. Han meddeelte Selskabet en Beskrivelse og Afbildning af den 

grønlandske Art. Den henhårer til de blödfinnede og bugfinnede Fiske: den meget 

korte Snude, for hvilken den forlængede og næsten opretstigende Underkjæbe lægger 

sig som et Laag, den tilrundede Bugkant, de meget store, næsten hele Siden af Ho- 

vedet optagende Öine, de spidse Tænder i Underkjæben og Overmunden, de 3 flade 

Straaler i Gjællehinden, og en med stårre og mere fremstaaende Skjæl bedækket Side- 

linie ere fælleds Egenskaber for Slægten Microstomus og den grönlandske Fiskeart. 
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Derimod synes Stillingen af Tænderne i Overmunden forskjellig. Cuvier angiver nem- 

lig, at Tænderne sidde i Mellemkjæbebenet; den grönlandske Fisk derimod synes kun 

at have et ganske lille Mellemkjæbebeen, der bedækker den överste Kant af det bue- 

formigt fremragende Vomer, i hvis Rand der sidde Tænder lige med Underkjæbens, 

altsaa saaledes som hos Argentina. Det vilde vere ånskeligt om Microstomus serpens 

blev underkastet en ny Undersågelse i denne Henseende. Et andet Punct, hvori den 

grønlandske Fisk afviger fra den cuvierske Slægt, Microstomus, er Tilstedeværelsen af 

den bageste Rygfinne, uden benede Straaler, eller af en rudimentær Hudfinne; dog 

maa bemærkes at Rizzo tillægger sin Art ligeledes den anden mod Halen siddende 

Rygfinne, men som han giver 4 til 5 Straaler; at den fårste Rygfinne for störste Deel 

staaer foran Bugfinnen kan betragtes som et godt Kjendetegn, hvorved vor Art adskiller 

sig fra Middelhavets, som efter Cuvier har Rygfinnen stillet bag Bugfinnerne. 

Denne nye Art, der har faaet Navn Microstomus grönlandicus, er kun indsendt 

i et eneste Exemplar af 3 Tommers og 2% Liniers Længde, hvoraf Hovedet udgjår 

en Femtedeel; den største Höide indeholdes 10 Gange i Længden, og falder paa 

Midten af Hovedet; Bugfinnerne sidde lige neden under den bageste. Straale af Ryg- 

finnen. Fidtfinnen sidder lige oven for sidste Straale af Gadborfinnen. Afstanden fra 

Snuden til Gadboret udgjör 2 Trediedele af Totallengden. Straaleantallet er: i M. Br. 

3, P. D. 11, P. A. 10, P. V. 10 Radii, og endelig 17 Straaler i den klåftede 

Halefinne. 

Etatsraad Reinhardt meddeelte ligeledes Beskrivelse og Afbildning af en anden, 

ny, grønlandsk Fisk i samme Sending, men som henhårer til den geographiske Gruppe 

af nordlige Former. Det er en Ulkeart af samme Underafdeling som den tidligere be- 

skrevne og i Fortegnelsen over de grønlandske Fiske optagne Cottus uncinatus, af dem 

nemlig, som baade have Tænder paa Plovskjerbenet og paa Ganebenene. Den adskiller 

sig fra Cottus uncinatus, hvis Störrelse Exemplaret har, ved flere iöinefaldende Kjen- 

detegn, og især ved tvende kegledannede, spidse, tilbagebüiede Pigge i Nakken, hvor 

Cottus uncinatus kun hår tvende tilrundede Beenknuder; samt derved at den har 4 

Pigge i Randen af Gjællelaagets forreste Plade (Præoperculum), af hvilke den i det 

överste Hjörne er tvedeelt. Denne nye Art har faaet Navn af Cottus bicornis. Straale- 

antallet er M. Br. 7 Rad., P. D. 4™ 8, P. D. 2da 15, P. A. 14, P. C. 47. 

Samme Medlem meddeelte nogle forelöbige Bemærkninger om en eiendommelig 

Form af Giftkjertelen hos en Slangeart fra Kysten af Guinea, som han anseer for at 

være Causus rhombeatus efter Wagler eller Dr. Schlegels Naia rhombeata. Student 

10* 
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Reinhardt, til hvem det forrige Vinter var overdraget at forfærdige Cranier og Ske- 

letter af Slangedoubletterne i det Kongelige naturhistoriske Museum, blev ved Præpara- 

tionen af et Individuum af denne Art først opmærksom paa hiin interessante Afvigelse, 

og foranledigede en nærmere Undersögelse. Endnu tre andre Exemplarer af forskjelligt 

Kjön og Alder bleve benyttede til Sammenligning, og denne usædvanlige Forms regel- 

mæssige Forekomst blev saaledes bekræftet. 

Giftkjertelen er hos denne Slangeart baandformig eller rettere klingeformig, 

noget smallere mod begge Ender, især fortil, hvor den allerede bagved Quadratbenet 

gaaer over i den lange Udföringskanal, der her har en större Længde end Kjertel og 

Udföringskanal tilsammen hos de åvrige Slanger, og optager begges Plads paa Siden 

af Hovedet. Kjertelen selv ligger paa begge Sider af Kroppen i en egen kanalformig 

Hule mellem Ribbeensmusklerne og Huden, og strækker sig fra Quadratbenet til den 

48de eller 494 Ryghvirvel. Dens Længde foruden Udföringsgangen er 44 Gange større 

end dens Bredde, og denne overtreffer igjen 4 Gange Tykkelsen. Kjertlens Længde 

indeholdes 73 Gang i Legemets Totallengde. De giftafsondrende Rør fölge i deres 

Form den stårste Dimension af selve Kjertelen, de ere betydeligt længere end i de 

sædvanlige Giftkjertler, og samle sig i 3 Bundter, som efterhaanden forene sig i den 

fælleds Udfåringsgang. — Ogsaa paa Kjertelens Muskelforhold har dens store Længde 

indvirket. Vel gaae tvende Muskelbunter fra Bindemusklerne til Kjertelens Kanter, 

som synes at kunne trække den fremad, og lægge den i Tverfolder, men desuden er 

Kjertelens ejendommelige, glindsende, fibröse Hud belagt med et tæt Lag af Muskel- 

fibre, eller beklædes uden paa af en Muskelhud. 

Giftkjertelens ejendommelige Form, Gifttandens forholdsviis större Længde end 

hos Naia-Slægten, og Articulationen af Overkjæbebenet til forreste Rand af det forreste 

Pandebeen, ligesom hos Vipera öerus, synes. at retferdiggjöre Opstillingen af denne Art 

i en egen Slægt, der beholder Navnet Causus. 

Professor Zeise har fortsat sine Undersøgelser over Producterne af Acetonens 

Virkning paa Platinchlorid, hvoraf i forrige Aarsberetning blev givet et kortfattet Udtog. 

En Deel af denne Fortsættelse er vel meddeelt i en Afhandling, som alt er trykket for 

Selskabets Skrifter; men da det ei får er omtalt paa dette Sted synes det passende, 

for Sammenhængens Skyld, nu ogsaa heraf i Korthed at omtale det vigtigste, 

Med Ammoniak, der, (som bekjendt af Forfatterens: tidligere Meddelelser) med 
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Alcochlorplatin (det brændbare Chlorplatin *) giver en directe Forening, viser det nye 

Product, Forfatteren har kaldet Acechlorplatin, et Forhold, som i flere Henseender for- 

tjener Opmærksomhed. 

| Maaden, hvorpaa disse Stoffer virke paa hinanden, er tildeels forskjellig ved 

forskjellige Smaaomstændigheder. Oplöst i Acetone giver det ved Overmætning med 

Ammoniak et guult, flokket Legeme, uoplöseligt i Æther, yderst tungoplôseligt i reen 

Acetone, men let oplöseligt i Alcohol og i Vand. Selv efter Fraskilling af al Ammo- 

niak i Overskud er det alkalinsk, og dog giver det ved Kogning med Kalilud kun 

svage Spor af Ammoniaklugt. Vel giver en alcoholisk Oplösning deraf et rigeligt 

Bundfald med en alcoholisk Oplösning af Platinchlorid, men dette Bundfald er et 

kulstofrigt Legeme. Den oprindelige, ved Ammoniaken erholdte, Platinforbindelse 

forkuller sig först ved en stærk Hede. — Samtidigt med dette Stof faaes her et 

eget olieagtigt Legeme; saa at fülgelig hiint Stof, hvilket Forfatteren indtil videre 

betegner ved Udtrykket Acechlorplatin-Ammoniak ved Acetone, ikke indeholder Acechlor- 

platinets organiske Led i uforandret Tilstand. 

De Forbindelser, som opstaae ved Virkningen af en alcoholisk, eller af en 

vandig Ammoniak-Oplösning, eller af Ammoniakluft for sig, paa Acechlorplatin, ere ved 

flere Forhold forskjellige saavel fra hiin, frembragt i Acetone, som og indbyrdes, skjöndt 

de alle i nogle Henseender vise sig beslægtede. Fornemmeligt fortjener at udhæves om 

Dannelsen af hine Foreninger, at den ei er ledsaget af hiint olieagtige Biproduct, eller 

af noget andet dertil svarende; — og at dette dog ei er at tilskrive en Virkning 

af Ammoniak paa Acetone for sig, derom har Forfatteren overtydet sig ved særskilte 

Forsög. 

Ogsaa med Metaller forholder Acechlorplatinet sig paa den vaade Vei ander- 

ledes end Alcochlorplatinet. Af en Oplisning af Acechlorplatin i Acetone udskille 

nemlig Kobber og Qvægsålv metallisk Platin, da derimod ved Alcochlorplatinet det 

*) Denne organiske Platinforbindelse, anmærker Forfatteren, har faaet flere Navne, tildeels 

efter en forskjellig Theorie om dens Sammensætningsmaade. Berzelius kalder den, 

overeensstemmende med den af Forfatteren givne Forestillingsmaade om dens Natur, 

Elayl-Platinchlorir ; og Forfatteren vilde uden Betænkning optage dette Navn, dersom 

det ei forekom ham, at en Benævnelse mere skikket til Dannelse af nu fornådne Navne 

for visse Producter af hiint Stof, indtil videre var at foretrække. Han har derfor valgt 

provisorisk at kalde det med Hensyn til dets Oprindelse, Alcochlorplatin, et Navn, der 

nu ogsaa af den Grund er at foretrække for det ældre (brændbart Chlorplatin), at ogsaa 

Acechlorplatinet er brændbart. 
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organiske Led ledsager det udskilte Platin. Men det bôr derhos mærkes, at hine, af 

Acechlorplatinet saaledes erholdte, nye Metalforbindelser, destrueres særdeles hurtigt, - 

som det synes derved, at Platinet atter bemægtiger sig det organiske Led. 

Ganske anderledes er Forholdet under samme og lignende Omstændigheder 

med Phosphor. Som bekjendt udskiller dette Legeme nogle Metaller af deres Salt- 

eller Haloid-Oplösninger, ligesom visse andre Metaller, skjöndt det, overeensstemmende 

med nogle ældre af Forfatteren alt meddeelte Forsög, ei viser Ledeevne for Electrici- 

teten. Muligt var det fålgeligt, at dette Stof vilde forholde sig paa samme Maade med 

Acechlorplatinet, — et Forhold der saa meget mere vilde være interessant, som vor 

Kundskab om egentlig organisk-chemiske Phosphorforbindelser for Tiden er meget 

indskrænket. 

Ved en i den Henseende anstilt Række af Forsög med en Oplösning af Ace- 

chlorplatin i Acetone, henstillet med Phosphor, har Forfatteren erholdt det uventede 

Resultat, at Phosphoret giver samtidigt deels en Forening med Platin og et organisk 

Stof, deels en metalfrie organisk Forbindelse, medens der tillige udskilles et, hverken 

Platin eller Phosphor, men derimod Chlor indeholdende organisk Stof. Det sidste er 

et olieagtigt Legeme, som kan fraskilles ved Fordampning; de to andre ere faste 

Legemer. Det fårste er brunsort, det andet guult. Disse kunne skilles fra hinanden 

ved Alcohol, hvori kun det gule er oplöseligt. Begge ere uforanderlige i Luften; ved 

Ophedning i Destillerapparat destrueres de og give begge blandt andet i stor Mængde 

en kulagtig Masse, som, erholdt af det brunsorte Legeme, giver ved Forbrænding Platin, 

Phosphorsyre og Kulsyre, — erholdt af det gule derimod kun de to sidste. Begge 

oplåses saa godt som ikke af Æther, og kun meget sparsomt af vandfrie, men derimod 

temmelig rigeligt i vandholdig Acetone, hvorved imidlertid det brune Legeme synes at 

lide en Destruction. — Ved Henstand af Acechlorplatin med en Oplåsning af Phosphor 

i Æther dannes de samme Producter, men kun langsomt. 

Disse Resultater indbåde nu Forfatteren til lignende Forsög med Alcochlorpla- 

{inet. Da dette, som han ved samme Leilighed fandt, giver med Æther en Oplösning, 

som holder sig uforandret selv ved langvarig Henstand, anvendte han fornemmeligt 

dette Oplösningsmiddel. Phosphoret virker her paa en aldeles analog Maade. Men de 

udskilte faste Legemer give tilsammen en guul Masse, hvoraf det i Alcohol oplåselige 

er lyseguult, det andet kun noget mårkere farvet, og de ere naturligviis ogsaa forskjel- 

lige fra de tilsvarende Producter af Acechlorplatinet i Henscende til Sammensætningen. 
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Ved Anvendelse af en alcoholisk Oplösning synes Virkningen at være noget anderledes, 

thi det deraf udskilte er bruunt. 

Svovel giver saavel med Acechlorplatin, oplåst i Acetone, som med Alcochlor- 

platin i Æther tilsvarende Phænomener og Sammensætninger; men dets Virkning er 

paa begge uden Sammenligning langsommere end ved Phosphoret, muligt en Fölge af 

dets ringere Oplåselighed i hine Liqvida. 

Forfatteren forsågte nu ogsaa med Phosphor den ved Mercaptan og Qvægsålv- 

oxid frembringelige Forening, som han har kaldet Qv@gsölvumercaptid, og fandt at ogsaa 

her indtræde lignende Virkninger og Forhold. — Rimeligviis vil det samme vise sig 

ved visse Xanthogensyresalte og andre lignende Foreninger; og der aabnes os saaledes 

herved Udsigter til en talrig Række af organiske Phosphorforeninger , hvilke sandsynligt 

ville bidrage til et nyt Lys ogsaa over Phosphorets og dermed nærmest beslægtede 

Grundstoffers Foreningslove og övrige Natur), 

Som alt berört i forrige Aars Beretning faaes ved Acetonens Virkning paa 

Platinchlorid i stor Mængde et brunsort Legeme af et harpixagtigt Udvortes, hvilket 

Forfatteren forelöbigen har betegnet ved Navnet Platinharpix. Ogsaa derover har han 

fortsat sin Undersögelse, og skjündt han endnu ei troer at have overvundet alle de 

Vanskeligheder, som ere forbundne med at faae ethvert af de mange, i hiin Masse 

indeholdte Stoffer i en saa reen Tilstand skilte fra hinanden, at det var hensigtsmæssigt 

at underkaste dem en qvantitativ Analyse, saa har dog de derhen rettede Forsög alt 

givet Resultater, som Chemikere neppe ville finde uinteressante. Af disse indskrænker 

man sig her til at fremhæve fülgende: 

Et alcoholisk Udtræk af Platinharpix giver ved at mættes med Ammoniakluft 

en rigelig Udskilling af et guult, pulverformigt krystallinsk Legeme, som indeholder, 

foruden det, der hidrörer fra Ammoniaken, Platin, Chlor og et kulstofholdigt Legeme; 

og i Oplösningen forbliver, blandt andet et bruunt organisk Stof, som kan udskilles 

ved Hjælp af Ather. Det sidste ligner ved sit Udvortes aldeles Colophonium. 

Det gule Legeme, befriet fra vedhængende Chlorammonium, er i Alcohol tung- 

oplöseligt, men ikke uoplöseligt; og skjöndt det ved sterk Ophedning i Destillerap- 

parat, under Forkulning giver Chlorammonium i stor Mængde, saa forraader dog en 

+) Ifölge en senere Tagttagelse af Forfatteren dannes ogsaa ved Iltning af Phosphor i Ace- 

tone og flere lignende Stoffer, organiske Phosphor-Forbindelser; han fortsætter sine 

Undersögelser over dette, fra flere Sider, lærerige Forhold. 
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Oplösning deraf aldeles ikke Ammoniak ved Platinchlorid, eller Chlor ved salpetersyret 

Sölvilte, förend efter Destruction formedelst Salpetersyre; hvilket fülgelig lærer, at saavel 

Ammoniaken, eller om man vil, Ammoniumet, som og Chloret deri befinde sig bundne 

paa den for de organiske Stoffer charakteristiske Maade. 

Ved den törre Destillation giver Platinharpix, befriet fra vedhængende Syre, 

blandt andet, et Destillat, bestaaende deels af et tyndtflydende, deels af et olieagtigt 

Legeme, og derhos et Residuum af Kulplatin, ved Glands og ôvrigt Udvortes meget 

liigt Steenkul. Kulstoffet kan kun meget vanskeligt bortbrandes i Luften. , 

Ved Forsög over Forholdet mellem Mængden af anvendt Platinharpix og er- 

holdt Platinkul, samt mellem Mængden af Platin og Kulstof i dette, har Forfatteren 

fundet, at denne Art af Platinkul indeholder mod 4 Atom Platin paa det nærmeste 49 

Atomer Kulstof, og at Platinharpix kun indeholder 49,547 p. c. Platin, saa at det föl- 

geligt er særdeles riigt paa det organiske Stof. 

Udsættes Platinharpix, blandet med en stor Mængde Kalkhydrat, eller med 

vandfrie Kalk i et Destillerapparat for en stigende Hede, saa faaes, blandt andet et 

Destillat, som mod Slutningen er et lysebruunt, gjennemsigtigt, harpixagtigt Legeme, af 

en stærk Terpenthin-Lugt; og det herved erholdte Residuum befindes ligeledes, efter 

Fraskilling af Kalk og Chlorcalcium, at være Kulplatin. 

Det rene Acechlorplatin giver ligeledes ved passende Brænding, ikke blot for 

sig anvendt, men ogsaa med Tilsætning af Kalk som Residuum ei metallisk, men kul- 

stofholdigt Platin; og skjöndt det fårste (som forhen anmærket) let forklares ved den 

af Forfatteren givne Formel for Acechlorplatinet [(Pt C1? + C3 H+) + (H2 O + C3 

H4)], saa synes dog det anomale Forhold med Kul at antyde, at Platinet ikke er 

umiddelbart i Forening med Chlor, men at dette sidste udgjör en Deel af det organiske 

Led i disse Sammensetninger. Ogsaa bör mærkes at denne Omstændighed kan tjene 

til Forklaring af hiint anomale Forhold med salpetersyret Sölvilte, hvilket ei blot finder 

Sted ved det gule Legeme, erholdt ved Ammoniak af Platinharpix, men ogsaa ved flere 

herhenhörende Forbindelser, som ved en anden Leilighed skulle blive omtalte. 

Professor Eschricht meddelte Hovedresultaterne af sine Undersøgelser over 

Salperne i Almindelighed og Salpa cordiformis i Særdeleshed, hvilke udförligere ville 

vorde meddeelte i Selskabets Skrifter, 

Indenfor den ydre gjennemsigtige Skal ligger 1) Aandesækken, 2, 3) to seröse 
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aflukkede Sække mellem den og Skallen, 4) Fordöielseshulen og 5) Kiimstokhulen. 

Aandes@kkens to Aabninger have begge en meget uddannet Klap med flere særegne 

Muskler; disse saavelsom de 5 Par bælteformede Aandemuskler bestaae af Trevler med 

overordentlig tydelige Tverstriber, hvilke hidtil ansaaes for særegne for Hvirveldyrenes og 

Leddyrenes Muskler. De to seröse Sekke have en Epithelialbekl@dning, der bestaaer af 

de samme mosaikagtigen, sammenföiede Celler med Kjærner, som de höiere Dyrs. 

I Maven og Tarmen fandtes halvfordöiede Conferver og Infusionsdyr. Stårst 

Interesse frembüd Undersögelserne paa den meget uddannede Fosterkjede. Den laae i 

selve Skallen og var skruedannet med halvtredie Vindinger, af hvilke den störste gik 

omkring Fordüielseshulen. Den bestod af 4 Sæt Fostre i forskjellige Udviklingsgrader. 

Fostrene dannede en dobbelt Kjede. De fandtes sammenföiede derved, at hvert Foster 

paa Rygsiden havde en Streg for oven og for neden hver med tre Grene, og desuden 

to Grene midt paa Ryggen forenede gaffelformigen. Alle disse 8 Grene endte i Plader, 

der vare heftede til lignende Plader hos de 4 nærmeste Fostre, saaledes at to svarede 

til det venstre, to til det höire Nabofoster, og to til det venstre, to til det höire Gjen- 

bofoster. Desuden vare samtlige Fostre forenede ved et Ror (Næringsråret), hvorfra 

en Canal steg ind i hvert Foster ligeledes paa Rygsiden. Fostrenes Form var temmelig 

forskjellig fra Moderdyrets. Indvendigen fandtes tildeels de samme Organer, navnlig 

Aandehulens Klapper og Muskler, Hjertet (Gjellen erkjendes derimod ikke), Fordöielses- 

organerne og Rygfuren med de 4 Folder. Denne sidste viste sig at spille en Hoved- 

rolle i Fosterlivet, da den stod i Forbindelse med Canalen fra Neringsréret. Desuden 

forefandtes et særegent Fosterorgan, Kuglen, paa det Sted af Bugfladen, hvor senere 

Gjellen fæstes. Ved at forfålge Fosterkjeden til de mindre uddannede Sæt, især til 

det sidste, der kaldes Grundréret, lykkedes det at opstille Hovedreglerne for de sam- 

mensatte Salpers Udviklingshistorie. Endog for enkelte Systemers Udvikling tillod Sam- 

menligning mellem Fostrene og Moderdyret at opstille Reglerne. — Ved denne Under- 

sögelse er det ogsaa bleven meget sandsynligt, at de fritsvömmende Salpekjeder ikke ere 

dannede ved Fostrenes frivillige senere Forening, men under selve Udviklingen i Moders- 

liv.. Fremdeles er det blevet viist, at de Facta, hvoraf den besynderlige Regel udledtes, 

at hver anden Generation bestod af sammensatte, hver anden af enkelte Dyr, tillade den 

mere sandsynlige Regel at opstilles, at de yngre Individer føde enkelte, de ældre sum- 

mensatte Fostre. s 

Marsvinefangsten ved de danske Kyster, navnligen i Isefjorden afgiver en 

ypperlig Leilighed til Underögelsen af Marsvinenes Legemsbygning og Livsyttringer. I 

2 1 
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Foraaret 1839 benyttede Professor Eschricht denne Leilighed, og, skjöndt Resultaterne 

först om længere Tid vil kunne være modne til fuldstændig Meddelelse, har han dog 

troet allerede nu at burde forelægge de vigtigste af dem for Selskabet. 

De levende Marsviins Livsvarme fandtes omtrent 3 Grader Farh. håiere end 

Menneskets ; af deres Spröitehuller udstödes ikke Vand, men kun Luft; hvert Aandedret 

var dobbelt, idet en Indaanding fulgtes Gieblikkelig af en stærk: Udaanding. Deres Hud 

havde en meget behagelig Smag efter Nåddekjærner; Fedtlaget var ikke flydende, men 

fast hos det levende Dyr. Ved Döden udstöde de en gryntende Lyd. Fra Öiet flåd 

nogle store Draaber af en seig Vædske. 

Luftröret fandtes hos alle ældre Dyr næsten opfyldt. af to Arter Strongylus, 

en stårre og en mindre. Begge Arter have hidtil gaaet under Navnet Str. inflexus Rudolphi. 

Begge föde levende Unger, og ved at undersöge den tohornede qvindelige Födselsvei 

hos Hunnerne, kan man, idetmindste om Foraaret, eftervise Ynglens gradvise Udvikling 

hos begge disse Indvoldsorme. I Æggestokkene sidde de lange smalle Æg i Krandse 

omkring en Middelstreng (ligesom dette ogsaa er Tilfældet hos Spolorme), i Æggele- 

derne 'sees allerede Blommens Forvandling til Foster, og i Livmoderen opfylder Orme- 

fosteret hele Ægget, og ligger sammenrullet som et Slangefoster. 

Hos yngre Marsviin fandtes disse Orme ikke i Lungerne, men enkelte i Blod- 

karrene; i Marsvinefostret kunde de aldrig findes. — Den Bestandighed, hvormed disse 

Orme vise sig hos Marsvinene, lod formode, at en lignende Sygdom kunde herske hos 

andre hvalagtige Pattedyr. Undersögelser ere desangaaende anstillede paa Lungerne af 

Balænoptera boops og af Delphinapterus albicans, men i de undersögte Individer fandtes 

denne Formodning ikke bekræftet. Alligevel maa denne Lidelse have hersket meget 

længe hos Marsvinene, thi allerede Thomas Bartholin omtaler den hos det af ham i 

Overværelse af Kong Frederik den tredie anatomerede Marsviin. 

Undersögelserne af disse Orme ere færdige til at oflentliggjöres i en særskilt 

Afhandling i Selskabets Skrifter, 

Af Marsvinenes 4 Maver er ikke den fjerde, men den anden den egentlige 

Mave, hvis Sliimhinde fornemmelig er sammensat af Mavesaftkjertlerne; den förste er 

kun en blind Udvidelse af Spiseröret. Alligevel findes de nedslugte Fisk allerede i 

denne stærkt oplåste. — Ikke sjelden indeholder Marsvinenes Maver ikke Fisk men Såtang. 

Over Blodkarrenes Forgreninger ere Undersögelserne anstillede. i Forening med 

Hr. Regimentschirurg Ibsen. De talrige Net saavel af Arterierne som af Venerne i 

disse Dyr ville ved en anden Leilighed blive Gjenstand for en vidtlöftig Beskrivelse, 
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Her maa især omtales de uventede Resultater angaaende de allerede af flere Anatomer 

vidtlåftigen beskrevne Pulsaarefletninger, der tildeels fylde Brysthulen bagtil, og staae i 

Forbindelse med lignende Pletninger i Rygradshulen. Disse Pulsaarefletninger ere vir- 

kelige Retia mirabilia, eller Fletninger, der ikke alene dannes ved Pulsaarenes Forgre- 

ning (især Art. intercostalis suprema), men atter forene sig til nye Pulsaarestammer. 

De Stammer, hvortil de atter forenes, have hidtil ikke været sete. Det er to Arterier, 

der forlåbe langs med Rygmarven, blive stedse tykkere ad Hovedet til, og træde om- 

sider ind igjennem Nakkebenets store Aabning for at forgrene sig til Hjernen. Ner- 

mest bir de vel sættes i Analogie med Arterie spinales. Den almindelige Regel, at 

Blodet maa föres til Hjernen ad meer, eller mindre betydelige Omveie, gjelder altsaa 

hos Delphinerne (Cetaceerne) i höieste Grad, og den kunde ikke let bringes i Udförelse 

hos disse Dyr paa anden Maade, paa Grund af den overordentlig korte Hals og den 

betydelige Blodmasse som den store Hjerne behövede. Art. Carotis interna er hos 

Marsvinene et höist ubetydeligt Kar. Foruden disse Pulsaarenet er en stor Deel andre 

fundne paa forskjellige Steder af Legemet. 

I Henseende til de Udvidelser, man længe har kjendt paa de dykkende Dyrs 

Vener tæt under Mellemgulvet, har man givet forskjellige Forklaringer over sammes 

Nytte ved Dykningen. Disse Forklaringer have dog alle gaaet ud paa at Blodet i dem 

kunde holdes tilbage, saalænge Aandedrættet var standset. Den samme Forklaring er 

for nylig bleven givet ved Burow (i J. Millers Journal) i Anledning af en Snåre- 

muskel, han har opdaget ved Indaandingen gjennem Mellemgulvet. 

Til en ny Forklaring giver den Opdagelse Anledning, at disse Udvidelser, især 

hos Sælhundene, nærmest deres indvendige Hinde indeholde overordentlig stærke Trevler, 

der paa de meest udvidede Steder tage sig ud omtrent som Kjådtrevlerne i Hjerteörerne, 

men i de mindre Grene, især af Levervenerne, have -en mere regelmæssig Kredsform. 

Tverstriber bléve ikke fundne paa disse Trevler, og det kunde endnu være Tvivl under- 

kastet, om de ere sande Kjådtrevler. Men da de i hvert Fald maa antages for sam- 

mentrækkelige Trevler, saa kan den Anskuelse ubetinget antages, at disse Veneudvidelser 

ikke alene kunne rumme Blodet, medens Aandedrættet er standset, men, ved Hjelp af 

deres stærke sammentrækkelige Trevler, ogsaa presse det tilbageholdte Blod kraftigt ind 

i Hjertet, saasnart Aandedrettets Fornyelse igjen fremkalder Blodlöbet gjennem Lungerne. 

Först herved synes disse Udvidelser at faae en væsentlig Nytte for disse dykkende Dyr. 

T1* 
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Doctor P. W, Lund har i en tredie Afhandling, dateret Lagoa santa den 42'* 

Sept. 1838, og i et senere Tillæg af 4de April 4839 fortsat sine Meddelelser over 

de før Pattedyrenes ældre Historie mærkværdige og vigtige Kjendsgjerninger, hentede 

fra Huleforsteningerne i Velhas’s Flodens Dalströg, eller i Egnen imellem den nævnte 

Flod, og Floden Paroapeba. 1 disse to sidste Bidrag gaaer, ligesom i de forrige, Un- 

dersögelsen af de i det anförte District forsvundne Arter jevnsides med Betragtningen 

af de Arter, som nu leve i samme Egn; saaledes fremstilles da paa samme Tid de 

fuldstændige Rækker af begge Perioders Pattedyr for Læserens Blik, og det er som om 

de forsvundne Arters Levninger modtage oplivende Straaler fra det nuværende friske 

rörige Liv. 

De i de trykte Afhandlinger allerede bekjendte Fortegnelser indeholde fra den 

nuværende Periode 68 Arter, henhørende til 32 Slægter, men kun 54 Arter, fordeelte i 

33 Slægter, fra den forsvundne Periode, Derimod er efter den i det sidste Tillæg leve- 

rede Fortegnelse, og efter en samme senere tilföiet Liste over Rio Velhas-Distriets 

Flaggermuus Antallet af Slægterne i den nærværende Periode 36, hvilke indbefatte 85 

Arter, hvorimod Tilvexten saa el af Slægter som Arter fra den forsvundne Periode er 

langt betydeligere, i det Fortegnelsen tæller 44 Slægter, som indeholde 92 Arter, eller 

fuldstendigere 93, da et sildigere Brev af 17% August 1839. omtaler Levningerne 

af en stor Björneart, som han har fundet paa sin første Undersögelsesreise til Hulerne, 

hvis Antal nu. stiger til henved 120, imedens det kun belöb sig i Midten af Aaret 

1837 til 95. 

Uagtet disse betydelige Forögelser af nye Kjendsgjerninger, have de zoologiske 

Resultater, som Forfatteren troede allerede i de fürste Afhandlinger at kunne uddrage 

af sine Opdagelser, ikke lidt nøgen væsentlig Forandring, men tvertimod erholdt en 

stor Bekræftelse, og betydelig Udvidning. 

Det er kun med Hensyn paa Bjergformationen, i hvilken Hulerne findes, at 

Forfatteren har forandret sin tidligere. Mening, i det-han nu af flere Grunde anseer den 

for at være en Flötskalksteen, og ikke som 'han får troede en Overgangskalk, og for 

nærmest at henhöre til den Formation, som bærer Navn af „Zechstein” og „Hoehlen- 

kalk” i den Wernerske Geognosie. + 

De fortsatte Undersögelser have ogsaa vist at Flaggermusene allerede existerede 

i hiin ældre Periode paa det indre Höiland, et Factum som endnu var Forfatteren ube- 

kjendt ved Nedskrivningen af de fårste Meddelelser. 

Ved i det fålgende at tilbagekalde i Erindringen nogle af de vigtigste af hans 
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Resultater, som have fuudet Bekræftelse og Udvidning ved disse nye Bidrag, vil der 

gives Leilighed til dertil at knytte Beretningen om de mærkeligste af de specielle Op- 

dagelser, som de indeholde. 

Hiint interessante ‚Resultat, at de, Sydamerikas nuværende Fauna charakterise- 

rende eiendommelige Pattedyrfamilier (Myresluger, Beltedyr og Dovendyr) ikke allene 

udgjorde i hin Periode en væsentlig Deel af samme, men fandtes dengang endog i tal- 

rigere saavel Slægts- som Artsformer, er blevet bekræftet ved Opdagelsen af en ny 

Slægt af Dovendyrfamilien, som Forfatteren har givet Navn af Sphenodon, og hvis 

eneste Art har været af Svinets Stürrelse. Denne Slægt nærmer sig meget til de nu- 

levende Dovendyr, hvilke ikke findes paa det indre Höiland af Brasilien, fordi Urskove 

nu savnes der. Endvidere ere tvende Arter af Slægten Megalonyx, nemlig den længst 

bekjendte Megal. Jeffersonii, og den lille nye Art Megal. gracilis, som i sin Bygning 

ligner meer de nuværende Dovendyr, blevne opdagede. Beltedyrfamilien er foröget med 

to uddåde Arter af en existerende Slægt, Iblandt de forsvundne Slægter er Hoplophorus 

beriget med to Arter Hoploph. Selloi, som fårst er fundet af den preussiske Reisende 

Sello og hvis Levninger ere beskrevne af Professor Weiss, og Hopl. minor. Disse 

tre, for den sydamerikanske Fauna eiendommelige Familier fremtraadte altsaa i hiin 

ældre Periode i Rio Velhas’s Districtet med 40 Slægter, som tilsammen indeholdt 19 

Arter, iblandt hvilke flere havde en colossal Størrelse, og en udmærket plump Bygning, 

imedens der i nærværende Periode paa de samme Steder kun gives tvende Familier 

med 5 Slægter indeholdende 7 Arter, af hvilke Priodon giganteus og Myrmecophaga 

jubata ere de stürste. 1 

Ogsaa iblandt de övrige Ordener ere mange Slægter, som enten heel og holden 

eller for stårste Deel tilhårer den sydamerikanske Fauna, blevne forågede med nye 

forstenede Arter, hvoraf det vil være nok at anfåre et Par Exempler. Tapirslægten er 

blevet beriget med en uddöd Art under Navn af Tapirus suillus. Slægten Didelphis 

har faaet en Tilvæxt af fem nye forstenede Arter. Af samme Familier bar Forfatteren 

erkjendt Levninger af en nye Slægtsform i Thylacotherium*) ferox, som har opnaaet 

Størrelsen af en Jaguar. Den amerikanske Slægtsform Cavia har erholdt to nye for- 

stenede Arter. 

Et andet Resultat som allerede, skjöndt mindre tydeligt fremgaaer af Forfatte- 

%) Da denne Slægtsbenævnelse er af Owen bleven tillagt den ene af de omtvistede Stone- 

field’s Forsteninger, vil Forfatteren vel foreslaae et andet Nayn. 
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rens tidligere Undersøgelser, og som han har udtrykt ved „at der gaves en stårre 

generisk Mangfoldighed i den ældre Periode paa det indre Höiland af Brasilien end i 

den nærværende,” har ligeledes faaet en betydelig Bekræftelse, i det Antallet af Slægterne 

i hiin Periode er ved de mange Bidrag voxet fra 33 til 44, hvorimod Antallet af de 

existerende kun er steget fra 32 til 36. Af hine 33 Slægter ere nogle aldeles for- 

svundne; andre findes vel endnu i Sydamerika, men paa andre Steder, og endelig exi- 

sterede en betydelig Deel af de nuværende ogsaa den Gang i den samme Egn. Kun 

et Par Slægter og iblandt dem Hyænen findes nu blot i den gamle Verden. Enhver 

af de tre første Slegtsgrupper have erholdt Forögelser. Af de nye uddöde Slægter er 

allerede Sphenodon nævnet; her kan endnu filföies Slægten Lonchophorus af Pigrotternes 

Gruppe, en Slægisform, som forbinder de to nulevende Slægter Loncheres og Echimys 

med hinanden; den bidrager saaledes til at bekræfte den Sætning, som flere Zoologer 

have udtalt, at man for at fuldstændiggjåre Overgangene imellem de nuværende Slægter 

maae gaae tilbage til de forsvundne Former. Antallet af de Slægter, som nu findes 

paa andre Steder i Sydamerika ere forågede med Myopotamus, som repræsenterer Bæ- 

verslægten i Sydamerika, og Lægostomus, to Slægter, som nu kun træffes i den tem- 

pererede Zone af Sydamerika. 

Med Hensyn paa de Slægtsformer, som i nærværende Periode forekomme i 

Egnen imellem Floderne das Velhas og Paroapeba kan Slægten Xenurus af Beltedyrenes 

Familie, og Slægterne Jacchus og Callithrix af Ordenen Qvadrumana her anföres som 

saadanne, der ogsaa forekomme i den ældre Periode. 

Et forelåbigt Gjennemsyn af den store Masse af Materialier, som Forfatteren 

ved sine Undersågelser af Hulerne indtil Midten af Aaret 1837 var kommet i Besiddelse 

af, havde allerede dengang ladet ham yttre den Mening, at ogsaa med Hensyn paa 

Arternes Antal den ældre Fauna maa have været rigere end den nye, uagtet han den 

Gang kun var i Stand til at bestemme 53 Arter for den förste, af hvilke endog Arten 

Coelogenys rugiceps senere er befundet at være en Kjåns-Varietet. Denne Mening om 

en stårre Rigdom i hin ældre Periode er paa,den fuldstændigste Maade bleven bekræftet, 

i det han har seet sig i Stand til at foröge hiint Antal med 44 Arter. . Uagtet en Deel 

af disse Arter i det foregaaende allerede er nævnet, saa vil en Fordeling af de nys 

opdagede Arter efter Dyrefamilierne give en fuldstændigere Oversigt over disse nye 

Bidrags Rigdom. Beltedyrenes Familie er, som forhen er blevet anfört, foröget med 

fire, Dovendyrenes med tre og Tykhudedes med een Art. Rovdyrenes Orden har faaet 

en Tilvæxt af fire Arter, iblandt hvilke en Björn af samme Störrelse som de store 
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europæiske Hulebjörne. Sex Arter og iblandt disse den forhen nævnte Thylacotherium 

ferox af Jaguarens Störrelse har formeret Rækken af Pungdyr. Den störste Forögelse 

treffer Ordenen Glires, som har faaet sexten nye Arter. Det er iser Rotteslegten 

(Mus) som er blevet talrigst baade paa nulevende og paa forsvundne Arter. Af de 

første opregner Forfatteren ti, uden deri at indbefatte to Arter Mus setosus og M. Mus- 

culus?*) hvilke begge ere i de senere Tider, den fårste endog kun 30 Aar tilbage, 

indfört i Provindsen Minos, og have taget deres Bopæl i Husene; de forstenedes stege 

til tolv, af hvilke kun to vare tilforn angivne. Ordenen Chiroptera fremtræder förste 

Gang i Fortegnelsen, og det med fire Arter; og endelig ere to Arter komne til i 

Ordenen Qvadrumana, nemlig Jacchus grandis, og Callithriz primævus, begge have 

været dobbelt saa store som nogen af de nulevende Arter, Denne Orden teller saa- 

ledes i Rio das Velhas's tre Arter i den ældre Periode. 

Spörgsmaalet om alle nuværende Slægtsformer vare repræsenterede i hiin ældre 

Periode har vel modtaget nogle Oplysninger, som af det foregaaende kan sees, dog 

fattes der endnu Arter af Slægterne Lutra og Sciurus; af Flaggermuus-Slægterne Glos- 

sophaga, Dysopes, Vespertiho, Noctilio, Nycticeius og Desmodus, ligesom ogsaa Abe- 

slægterne “Cebus og Mycetes. 

Endelig levere disse Bidrag ogsaa nye Kjendsgjerninger, som kaste Lys paa 

det interessante Spörgsmaal om hvorvidt de nulevende Arter repræsenteres ved lignende 

i den ældre Periode, Iblandt de 93 forstenede Arter gives der kun en eneste, hvis 

Lighed med en nulevende Art er saa stor at Forfatteren maae erklere dem for identiske, 

dog med nogen Tvivl; denne Art er Loncheres elegans. Ogsaa i andre Slægter ere 

enkelte forstenede Arter, som i den Grad ligne nulevende, at kun den nöieste Sam- 

menligning af en stor Masse af Materialier er i Stand til at give os Skjelnemerker 

mellem dem. Det er igjen her fornemmelig i Glires Ordenen og især i Rotteslegten 

at den störste Mængde af lignende Arter forekomme, dernæst i Pungrotternes Orden. 

Fradrages fra det hele Artsantal de aldeles forsvundne Slegtsformers Arter, blive 71 

Arter tilbage. Af disse er 29 meget lige nulevende Arter, og saaledes blive omtrent 

42 forstenede Arter af nu existerende Slegter tilbage, som ere tydeligt forskjellige fra 

disse Slegters nulevende Arter. 

*) Forfatteren benævner forelöbigen denne lille Art saaledes, da Ligheden er saa stor at 

kun umiddelbar Sammenligning kan afgjöre Forskjellen. 
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Selskabets udenlandske Medlem, Professor Hansteen i Christiania, har tilstillet 

det en Afhandling over Forandringer i Jordens maguetiske Itensitet, som ere afhængige 

af Maanens Beliggenhed. Han har ved en nåiagtig Granskning af sine talrige Jagt- 

tagelser over Magnetismens Itensitet, anstillede med hans bekjendte Svingningsapparat, 

fundet, at Magnetismens horizontale Kraft har aftaget fra 1820 til 1828, i hvilken Tid 

Maanens opstigende Knude gik fra Foraarsjevndögnspunktet til Efteraarsjeyndégnspunktet. 

1 denne Tid var nemlig Naalens Svingningstid paa omtrent 816 Secunder for 300 

Svingninger, voxet 3,7 Secunder. Fra dette Tidspunkt derimod til 1839 har Itensi- 

teten tiltaget, og det langt stærkere end den havde aftaget i de foregaaende 8 Aar; 

Svingningstiden var nemlig bleven 7,3 Secund kortere. Efter en nüiagtig Dröftning af 

lagttagelserne kommer han til den Slutning, at Magnetkraftens horizontale, Styrke er 

underkastet to Slags Forandringer, een som staaer i Sammenhæng med Maaneknudernes 

Bevægelse, og altsaa giver en Tiltagen og Aftagen i Lobet af 1483 Aar, den anden 

derimod har en meget længere Periode. Den skulde, beregnet for Löbet af 100 Aar, 

give en Forögelse af 0,04617 i den horizontale Magnetkraft. I hin korte Periodes 

Forandringer er Tilvæxten störst, naar Maanens opstigende Knude er i Foraarsjevn- 

dögnspunktet, paa hvilken Tid Ekliptikens Skraahed ogsaa er störst, hvorimod baade 

den horizontale Magnetkraft og Ekliptikens Skraahed er mindst, naar den opstigende 

Knude er 180 Grader herfra. „Maanens Indflydelse paa Jordens magnetiske Kræfter,” 

siger Forfatteren, kan enten være umiddelbar eller middelbar. Naar dens Banes op- 

stigende Knude ligger ved Foraarsjevndögnspunktet, saa danner Banens Flade en Vinkel 

af 281 Grad med Æqvator, og Maanen fjerner sig i hvert Omlåb vexelvis 28% Grad 

paa begge Sider af Ægvator. Ligger Knuden ved Efteraarsjevndögnspunktet, saa danner 

Banens Flade kun en Vinkel af 484 Grad med Æqvator, og Maanen fjerner sig i hvert 

Omlöb ikke mere end 18% Grad fra Jordens Æqvator.. Besidder Maanen magnetiske 

Kræfter ligesom Jorden, saa maa dens forskjellige Stilling mod Jordens Axe i disse to 

Perioder have forskjellig Indflydelse paa Jordens magnetiske Kræfter. Ogsaa en anden 

umiddelbar Virkning kan være tænkelig. Naar to Legemer af forskjellig Art beröre 

hinanden, saa opstaaer chemiske Virkninger, som altid ere ledsagede af elektriske, altsaa 

(efter Ørsteds Opdagelse) tillige af magnetiske Kræfter. I nogle Legemer opvækkes 

Elektricitet ved Opvarming, i andre ved et blot mechanisk Tryk. Muligt kan det være, 

at ethvert dynamisk Forhold f. Ex. Attractionsforholdet imellem to saa store Masser, 

som Jorden og Maanen, kan fremkalde en svag Differents i de modsatte elektriske og 

magnetiske Kræfter, som ellers binde hinanden. Vide vi med Vished, om de elektriske 
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og magnetiske Kræfter ere væsentlig forskjellige fra Gravitationen, eller blot specielle fe Den & © 

Yttringer eller Modificationer af samme? Var dette saa, da vilde Maanen have en anden iL iJ LIBRARY 

Virkning paa Jordens magnetiske Polaritet, naar den fjerner sig 28% Grad paa begge \Z\ ee 

Sider af Æqvator, end naar denne Afvigelse kun er 184 Grad. Men Maanens Indfly- Se ASP 

delse kan ogsaa blot være middelbar, idet dens Banes forskjellige Beliggenhed frem- SY 

bringer en liden Forandring i Ekliptikskraaheden. Sollysets Virkning maa vel ansees 

som Hovedkilden, idetmindste til de mindre Forandringer i Jordens magnetiske Tilstand. 

I de to Maaneder Marts og September, da Solen gaaer over fra sydlig til nordlig, 

eller fra nordlig til sydlig Declination, og den ene Jordens Pol begynder at beskinnes 

„og opvarmes af Solens Straaler, den anden afkjåles og indtræde i Skygge, ere Nord- 

lysene hyppigst, hvilket bebuder en Ophævelse af Ligevægt i Jordens magnetiske 

Kræfter.” 

Vi maae her indskrænke os til denne korte Meddelelse: de skarpsindige Dråf- 

telser af alle Iagttagelserne og de Omstændigheder, som derpaa have havt Indflydelse 

kan ikkun Læsningen af hele Afhandlingen gjöre bekjendt med. 

Fyrretræerne i vore Moser have tidligere tiltrukket sig det danske Videnska- 

bernes Selskabs Opmærksomhed og været Gjenstand for det Priisspörgsmaal, for hvis 

Besvarelse Cand. Steenstrup vandt Præmien. Ved de Undersågelser, som denne unge 

Videnskabsmand i denne Anledning har anstillet i Moserne ved Holtegaard, gjenfandt 

han en Substants, som allerede tidligere var iagttaget af danske Naturforskere og hvoraf 

der fandtes Pröver fra samme Sted i Universitetets Mineralsamling, sandsynligviis med- 

deelte af Selskabets afdöde meget fortjenstfulde Medlem Professor Schumacher. Pro- 

fessor Forchhammer ansaae denne Substants for Scheererit, en lignende Harpix, som 

findes i det fossile Tre i et törveagtigt Bruunkullag ved Uznach i Schweitz; men ved 

den chemiske Undersögelse viste sig, at der forekomme 2 Substantser udskilte i vore 

fossile Fyrrestammer, og at ingen af dem stemmer overeens med Scheereriten efter 

Kraus’s Analyse. 

Tekoretin kalder Forfatteren den ene af disse 2 Substantser, der krystalliseres 

i hemiprismatiske store Krystaller, smelter ved 450 C., og koger omtrent ved Qvæg- 

sölvets Kogepunct; det er uoplåseligt i Vand, let oplöseligt i Ather og tung oplöseligt 

i Alcohol selv ved dens Koghede. Ved 5? C. tilbageholder Viinaand af 88% Tralles 

ikkun 0,23, altsaa ganske ner ved 4 Procent. Dets Formel er C5 H° og det bestaaer 
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af Kulstof 87,19 Brint 42,81, Phylloretin er ligeledes ufarvet, krystalliserer i glim- 

meragtige Blade, hvis Krystalsystem ikke lader sig bestemme. Dets Smeltepunkt er 

86—87° C. Dets Kogepunkt omtrent Qvægsålvets Kogepunkt. Det er noget lettere 

oplöseligt i Alcohol end Tekoretinet. 

Phylloretinets Sammensætning er: 

Iste Forsög. ?2det Forsög. beregnet i 100 Dele. beregnet efter efter Formeln. efter Formeln. 

Formelen. 

C20 H24. C29 H25. C20 H26, 

C. 90,22. 90,12. 90,70. ” 91,08. 90,74. 90,41. 
H. 9,22. 9,26. 9,30. 8,92. 9,26. 9,59. 
Tab. 0,56. 0,62. 

Phylloretinets Sammensætning er altsaa sandsynligviis C2° H25 — C4 Hô, 

Disse to Substantser findes forenede i Træets Intercellulargange, imellem Træet 

og Barken, kort sagt overalt, hvor der i Træet har været en aaben Plads, i hvilken 

det kunde samle sig. De danne sande smaae Gangudfyldinger, og da de ikke findes 

forenede med de ikke flygtige Boloretin og Xyloretin, er det i höieste Grad sandsynligt 

at de ere sublimerede; de ere da dannede af Terpenthinolie = C2° H%? ved en anden 

Fordeling af Bestanddelene. 

cso 
= 4 X C29 H25 Phylloretin. 

c20 c220 ln 

44 x | 32 == | 252 FR) C140 

H H | = 7 X C20H36 Tekoretin. 
H352 

Tekoretin er et Terpenthinolie-Hydrure. 

Ingen af disse 2 Substantser indgaae chemiske Forbindelser, hvoraf deres 

Atomtal kunde bestemmes. De optage begge Chlor og afgive derved Brint, Tekoretinet 

danner paa denne Maade 2 Forbindelser, som det hidtil ikke er lykket Forfatteran at 

adskille saaledes, at deres Sammensætning kunde angives med Nöiagtighed; den ene er 

maaskee C2 H3 Cl den anden C!0 H16 CI2. Phylloretin Forbindelserne har Forfatteren 

hidtil ikke undersågt. 

Naar man udtrækker det fossile Fyrretræ med Viinaand, og inddamper denne, 

faaer man en bruun Vædske, som efter at Viinaanden er afdestileret ikkun tildeels er 

oplåselig i Æther, den brune ætheriske Vædske afsætter ved langsom Fordampning en 

Mængde Krystaller, der ved gjentagne Krystallisationer kunne erholdes fuldkommen 

hvide. Forfatteren kalder dette Stof Xyloretin. Dets Krystaller synes at håre til det 
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prismatiske System, det er oplöseligt i Alkohol og Æther, men ikke i Vand; det 

smelter ved 165? C. 

Dets Sammensætning, naar det er tårret ved 100?, er: 

Atomer, beregnet. 

C. 79,09. 78,57. 78,94. 40. 78,76. 

H. 10,93. 10,81. 68. 10,92. 

09198: 10,62. 4. 10,32. 

Xyloretin-Sölvilte törret ved 100° bestaaer af: 

Atomer. 

C. 56,04. 40. 

H. 7,74. 68. 

Ag. 25,89. 1. 

0. 10,33. 5. 

Et Atom Xyloretin er herefter altsaa C40 H68 O*; det er forskjellig fra Syl- 

vinsyre efter Rose’s Analyse ved 4 Atomer Brint. 

Xyloretin er et Hydrat, thi smeltet med Kalium afgiver det Brint, og der 

dannes en Forbindelse af Kali med det tilbageblevne Stof, Naar man opvarmer Xylo- 

retin-Sölvilte, som er törret ved 100°, udvikle sig Vanddampe förend det begynder at 

blive mörkt. Det vandfrie Xyloretins Sammensætning er derfor sandsynligviis C+° H®® 

03 og da er det derved forskjelligt fra Sylvinsyren, at det indeholder en Atom Ilt 

mindre, og 2 Atomer Brint mere. 

I de store Törvemoser i Jylland findes en Törveart, som fårer Navnet Lyse- 

klyn; det er Tårvemosernes Kennelkul, der udmærker sig ved den stærkt lysende 

Flamme, hvormed den brænder og benyttes af Indvaanerne, ligesom Kennelkul i Eng- 

land, til Oplysning. Naar man udkoger den med stærk Viinaand og filtrer den kogende 

Vædske, udskiller sig et hvidt Pulver ved Afkjölingen, som kan renses ved gjentagne 

Oplåsninger. Det krystalliserer ikke, men udskiller sig pulverformig af den varme Op- 

låsning ved Afkjålingen. Det samme Stof udskiller sig i ringe Mængde ved Behand- 

lingen af det fossile Fyrretre med kogende Viinaand, og det findes ikke sjelden næsten 

reent, som en guul-graa jordagtig Substants i hule fossile Fyrrestammer. Disse Forhold 

i Forening med den chemiske Analyse gjorde det höist sandsynligt, at Lyseklynlagene i 

Jylland ogsaa hidrårte fra Fyrretræer, og det kunde da ikke være andet end Fyrre- 

naalene, der havde dannet dette Stof, som Forfatteren- kalder Boloretin formedelst dets 

jordagtige Udseende. Herr Steenstrup, der paa Forfatterens Anmodning undersågte 
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Lyseklyn under Mikroskopet fandt, at den indeholdt Fyrrenaalenes Celler. Boloretinet 

findes allerede dannet i de friske Naale, og Forfatteren troer at have iagttaget at dets 

Mængde tager til mod Vintren; om Efteraaret fandt han mere end om Sommeren, og 

den störste Mængde erholdt han af Gran-Grene der vare huggede ved Juletider. 

Boloretinet af friske Gran-Naale smeltede ved 75° C. 

Boloretin af affaldne Gran-Naale smeltede ved 7619 C. 

— af Lyseklyn smeltede ved 79,49 C. 

Analysen af Boloretinet af friske Gran-Naale gav 

Atomer. beregnet. 

H. 11,01. 66. 10,92. vu 
C. 81.59 40 81.12 sandsynligviis er Formeln 

0. 7,40 3 7,96 Car et . 7,40. ; 596. 

Boloretinet af Lyseklyn synes at have den samme Sammensætning, dog forbe- 

holder Forfatteren sig at bekjendtgjöre sine Analyser, naar han har gjentaget dem, da 

det ikke er lykket at faae Stoffet tilstrækkeligt reent. Boloretinets Sammensætning er 

den samme som Betulinets efter Hess; det har ogsaa alle Egenskaber felleds dermed 

med Undtagelse af Smeltepunktet, som Hess angiver til 200°. Boloretinet er derved 

interessant at det er den Forbindelse, hvortil Harpixarterne let vende tilbage, og som 

modstaaer de forstyrrende Indvirkninger lengst. Den jordagtige Retinasphait fra Wet- 

terau er Lyseklyn, Retinasphalt fra Bovey indeholder en Mengde af et lignende Stof, 

som udskiller sig pulverformigt, naar en viinaandig Oplüsning afkjöles; et lignende Stof 

udgjör en meer eller mindre stor Deel af alt Rav. 

Ved Behandlingen af det indtérrede viinaandige Udtrek af den fossile Fyr’s 

Træ, men især af dens Bark, med Ather, bliver der en bruun Substants tilbage, som 

er uopliselig i ther, men oplöselig i Viinaand, Forfatteren kaldte det Pyrrhoretin 

indtil han fandt, at det var en chemisk Forbindelse af Boloretin og Törvens Humus- 

syre. Denne Forbindelse bliver decomponeret, naar man oplöser den i Viinaand af 

90% og tilsætter saa megen Æther, som Vædsken vil optage uden at blive uklar, og 

tilfüier derpaa. stærk Ammoniakvand, Derved bundfalder humussuur Ammoniak, og 

Boloretin bliver oplöst. Humussyren i denne Forbindelse synes at være den samme 

som Törvens. Forfatteren fandt for den Formeln C5 H® 03 = C50 H50 030 og for 

dens Forbindelse med Kobberilte C50 H5° 039 Cu + H402. Den er forskjellig fra 

Malaguttis Humussyre, hvis Formel er C2H? 0, fra Peligots Humussyre, som har : 

C27 H28 05 og fra en fjerde Art af Humussyre, som Forfatteren har faaet ved stærk 
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kogende Svovlsyres Indvirkning paa organiske Substantser. Boloretinet af denne For- 

bindelse smelter ved 809 C. De forskjellige Arter Humussyre synes at ligne Garvestof 

ogsaa deri at. de let indgaae Saltforbindelser med andre organiske Stoffer, hvis Natur 

ikkun opdåges med Vanskelighed. 

Af flere Aarsager kan Forfatteren endnu ikke give et fuldstændigt Overblik 

over dette Arbeide; det er nemlig meget vanskeligt at faae Stoflerne rene, og selv naar 

man har befriet dem fra andre Harpixarter, danne de let, og under Omstændigheder, 

som endnu ikke ere fuldstændig opklarede, Alcoholater og Hydrater, hvorved Analyserne 

blive meget forvirrede. Naar f. Ex. Tekoretin-Krystaller blive smeltede fårend al Viin- 

aand er fordampet, binder det denne saa stærkt at intet fordamper ved Vandets Koge- 

punct, men naar Massen afkjåles udvikler sig med Krystallisationens Begyndelse en 

meget stærk Alcohollugt. 

Den historiske Classe. 

Geheime-Legationsraad Brøndsted har forelagt Selskabet et Forsög til en metrisk 

Oversættelse af Æskylos's Eumenider; Indledning og förste Afdeling. Da Forfatteren 

ikke er tilstede, og Manuskriptet ei her forefindes, måa en udfårlig Beretning herom 

udsættes til det fortsatte Arbeide meddeles Selskabet. 

Som bekjendt har den berömte svenske Chemiker Baron Berzelius fremsat 

Tvivl angaaende Tilværelsen af en Indskrift paa det Sted, der er bekjendt under Navn 

af Runamo. Den lærde Verden vil nu snart faae Midler i Hænde til Sagens fuldstæn- 

dige Bedömmelse; da alt Hidhörende vil findes i det Bind af Selskabets historiske og 

philosophiske Skrifter, som nu er i Trykken. - Forelöbigen ville vi dog her give en 

ganske kort, ikkun Hovedtrækkene gjentagende Oversigt over den Fremgangsmaade, som 

er bleven brugt ved den af Selskabet foranstaltede Undersøgelse over denne saa længe 

ufuldstændigt bekjendte Gjenstand; og herpaa ville vi meddele Hovedindholdet af de 

Bemærkninger Etatsraad og Geheimearchivar Finn Magnusen i sin Afhandling har 

fremsat mod Berzelius's Tvivl. 

Runamo havde allerede i en meget tidlig Oldtid tiltrukket sig Nordboernes 

Opmærksomhed. I Saxos Dage antog man at det havde bevaret en ved sin Ælde 

uforstaaelig Indskrift. Selskabets tidligt tabte hædrede. Medlem Biskop Peter Erasmus 
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Müller fandt under Bearbeidelsen af Saxo Anledning til at önske denne Sag paa ny 

undersögt, og foredrog dette for Selskabet. I denne Anledning udnævntes en Com- 

mission til at undersåge Sagen paa Stedet. Denne gik saaledes til Værks, at Professor 

Forchhammer, som Geognost, först undersögte Stedet, for at bestemme, hvad der i 

Runamo var Naturens Værk, og hvad muligen kunde være Kunstens. Han fandt strax, 

at den saakaldte Slange, hvorpaa Ridserne findes, er en Trapgang. Derpaa udmærkede 

han med Kridt de Ridser, som han ikke kunde ansee for naturlige. Han kunde heri 

föle sig aldeles fri for enhver Fordoms Indflydelse, da han aldrig havde gjort sig be- 

kjendt med Runeskrifter. Efter at denne Udskilning af de kunstige Ridser fra de natur- 

lige var udfört, tegnedes det hele af en övet og nôiagtig Tegner. Efter hans Arbeide 

har man ladet udföre to Kobberstik, hvoraf det ene forestiller Ridserne saaledes som 

de opfattedes af Tegneren, men det andet fremstiller de kunstige Ridser stærkere an- 

tydede og derved kjendeligere end de naturlige. Etatsraad Finn Magnusen erkjendte 

strax Skriften for at være runisk, men af en meget indviklet Art, og tilstod at han ikke 

kunde finde nogen Mening deri. Det samme vedblev han endnu at erklære medens 

Tegningerne bleve stukne i Kobber, indtil han endelig ved at see dem paa Kobber- 

tavlen, kom paa den Tanke, at den maatte læses fra höire til venstre, Nu fandt han 

strax de Ord, som ikke vare skrevne med Binderuner meget læselige, og de övrige for- 

staaelige ved Anvendelsen af Regler, hvorefter han og andre får havde læst visse Ind- 

skrifter. Man seer af denne Sagens korte Historie, hvor forsigtigt og samvittighedsfuldt 

Selskabets Commission er gaaet frem, og hvor meget Krav altsaa dens Arbeide og 

Etatsraad Finn Magnusens Forklaring har paa den videnskabelige Verdens Opmærksomhed 

og grundige Prövelse. 

Vi meddele nu Udtoget af Etatsraadens Bemærkninger. 

Sverrigs store Chemiker Friherre Berzelius’s Afhandling „Om Runamo och 

dess inskrift” blev oplæst i det Kongl. Vitterhets- Historie- og Antiqvitets Academie i 

Stockholm den 15de September 4836 og trykt i dets Handlingers 44de Deel (1838) 

S. 367—376, med en vedföiet Afbildning (som Tab. 5) af Indskriften paa Runamo 

og den Deel af Trapgangen, hvorpaa den er anbragt, efter en til Videnskabernes Sel- 

skahs Beskrivelse bestemt Kobbertavle, hvorpaa de naturlige Ridser kun svagt angives, 

dog i en meget formindsket Maalestok. Ved Afbildningen har Berzelius ikke fundet 

sig foranlediget til at gjére den mindste Forandring. Finn Magnusen troer at kunne 

mærke, af den sidst ommeldte Afhandlings Indhold, at dens beråmte Forfatter ikke havde 

læst Videnskabernes Selskabs trykte Beretning om Runamo-Undersögelsen 1833, först 
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publiceret i dets næstefter udkomne Program og ligeledes i Örsteds Oversigt over dets 

Forhandlinger fra 34 Mai 1832 til Aarsdagen 1836; (see Selskabets naturvidenskabe- 

lige og mathematiske Afhandlingers 6te Deel 1837 S. LXIH—LXXI), thi da vilde 

han ikke have tillagt Affattelsen af den ovenomtalte kobberstukne Afbildning af Runamo, 

om hvilken Berzelius siger: at del, der forevistes ham som en saadan Rune-Indskrift, 

befandtes at være en Gang af Trap i Granit; see Afhandlingens S. 367, 368, 371, 

374 jevnfért med S. 373, hvor han omtaler de Ridser i Klippen, „hvilka enligt Pro- 

fessor Magnusens egen handskrifna Anteckning å ritningen, af honom anses för natur- 

liga sprickor.” I denne Anledning oplyser Finn Magnusen, at Baron Berzelius ved 

hans Nærværelse i Kjöbenhavn i Sommeren 1836 henvendte sig til ham, i Anledning 

af den da forehavte Undersögelse over Runamo, med det Önske at erholde en Gjenpart 

af Indskriftens Aftegning, med Forsöget til Runernes Forklaring; Magnusen tog ikke i 

Betænkning, at overlade ham, til saadan Brug, et Aftryk af den ovenommeldte Kobber- 

tavle (da en anden, som forestiller samtlige Runamo-Indskriftens 'saavel indhugne som 

naturlige Trek, ikke var færdig fra Kobberstikkeren), med sin tilföiede Læsning af 

Runerne og en Notice angaaende de naturlige Sprækker eller Ridser, som forskjellige 

fra de indhugne Charakterer, af hvilken, som blot bestemt til Veiledning ved Berzelius’s 

forehavte Undersögelse, Magnusen dog ingen Gjenpart tog til sin egen Efterretning. 

Af Berzelius’s Udtryk, der vistnok ere blevne foranledigede ved ‚en Misforstaaelse, 

mener Magnusen Læseren maa slutte, at Sidstnævnte havde publiceret Indskrift-Kobberet 

paa egen Haand, uden mindste Hensyn til Forchhammers physiske Undersågelse, da dog 

Magnusen ikke paa mindste Maade havde tilladt sig at fatte nogen selvstændig Mening 

om Figurerne paa Runamo, hvorvidt de vare indhugne eller naturlige, men derimod i 

et og alt stolet paa Forhhammers (af Berzelius aldeles ikke ommeldte) Undersøgelse, 

som alene er lagt til Grund for hans Forsåg til Fortolkning af de indhugne Charak- 

terer. Naar bemærkes (S. 371) at et Stykke af Trapgangen „innehäller fördjupningar, 

som likna med mejsel uthuggna runabokstäfver till den grad att ingen kan förtänkas, 

som för sädana anser dem” er dette vistnok, efter Magnusens egne Iagttagelser , bog- 

stavelig sandt, men den dertil lagte Bemærkning ‚oagtadt deras form icke inpasser pa något af 

de hittills kända runealfabeter” er dog ingenlunde paalidelig, efter hvad Magnusen ved 

sine palæographiske Oplysninger haaber at kunne tilstrækkelig godtgjüre. Sidstnævnte 

bevidner tillige, at de Charakterer, hvilke Forchhammer (som selv erklærer ikke at have 

mindste Kundskab om Runer), ansees for at være indhugne, håre til de læselige, og 

have virkelig Udseende af simple eller sammensatte Karakterer af denne Skriftart, 
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hvorimod de, som han har antaget for naturlige Sprækker eller Ridser, ogsaa af Rune- 

granskere ville findes at være af en ganske egen Beskaffenhed og ikke at ligne de Arter 

af Skrifttegn, som her ellers sees at være fremstillede: Figurerne eller Ridserne paa 

Maklamo, hvilke Forchhammer strax ved fürste Oiekast erklerede for Naturens Værk; 

fandt Magnusen heller ikke, fra sin Side, at fortjene! nogen - palæographisk Under- 

søgelse. : 

Berzelius bestrider saaledes (S. 375) den Mening at Indskriften skulde være 

et Mindesmærke (”minnesvård”) for Harald Hildetands Armeetog mod: Sigurd Ring: 

«Tydligt år det får den som sjelf ser belågenheten, att ingen Armé hår kunnat föras 

fram, annorlunda än i trängande nöd, då deremot slåtten derbredvid, som den tiden 

lärer hafva varit bebygd, gaf öppet tillfålle dertil. Man måste då söka ett skal, kvar- 

före man uthuggit inskriften långt ifran tägets väg, in i vilda skogsmarken, der den 

vel sällan skulle komma att läsas. Detta skål skulle då vara att man hår funnit af 

naturen formadt det ormlika band, uti hvilket man vanligt ristade sina runor; men jag 

vet icke att man annorstådes träffadt et sådant begagnande af gangar till runeinskrift. 

Detta band ligger dessuten hår nästan horisontelt. Vara förfäder sökte gerna at hafva 

sina inskrifter i stående ställning.” — — — „Om ater fraga varit: at rista ett oför- 

gängligt minne af den tidens. störste härtäg i Norden, så kan man svärligen första, 

hvarföre icke da företrädesvis dertill blifvit begagnad någon af de i Blekinge à sa 

mänga ställen förefallanda perpendiculära, fasta klyfter, med en af naturen fullt afslätad 

yta. Ei längt i söder frän Hoby kyrka presenterar sig en sadan, lagom hög för at 

huggas och läsas, och af den längd att tagets hela historia der kunnat inristas. Jag 

vet icke at nägonstädes i Sverrige dessa perpendiculära granitväggar äro sa allmänna 

som i denna trakt af Blekinge. Afvan detta synes mig böra tagas i beräkning, då man 

vill bedömma beskaffenheten af Runamo-phenomenet.” 

Herved har Finn Magnusen seet sig foranlediget til folgende Modbemerk- 

ninger. 

«Runamo-Indskriften er i Hovedsagen, efter dens eget Indhold ikke bestemt 

til noget egentligt Mindesmærke for det danske Krigstog til Braavalle. Dette fremlyser 

tilstrækkelig af det Udtog af min Afhandling om Runamo, som allerede er blevet pub- 

liceret i Selskabets Programmer. Jeg bemærkede der at Runamo kunde antages at have 

ligget paa Veien fra Skanör af for den Deel af Haralds Hær, som drog landveis derfra, 

hvorfor jeg gjettede at Indskriften kunde være indhugget paa een eller anden Rastdag, 

bestemt til håitideligt Offer og Gudstjeneste efter de nordiske Hedningers Skikke, 
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Udtrykket paa Veien har jeg ikke tænkt mig at burde tages aldeles bogstavelig om 

Gangstien over Runamo-Klippen, men om en Vei for Hæren, liggende i Nærheden, og 

Berzelius selv antager at denne vel kunde have ligget over Sletten tæt derved, Jeg har 

og forhen sagt, at Indskriften i det Hele maatte betragtes som etslags magisk-religieus 

Bandsættelse af Landsforrædere, og Bonner til Guderne for den retmæssige Konges 

Seier. « Selve Krigstoget ommeldes der ikke med et eneste Ord, endskjündt vi af Ind- 

skriften maa slutte at den er indhugget kort fårend Braavalle-Slaget holdtes, men dette 

Slag var, vel at mærke, længe forud bestemt, med Hensyn til Tid og Sted, af begge 

de stridende Parter.” 

Finn Magnusen har ellers sögt at godtgjöre, at vore hedenske Forfædre meente: 

at deres Bonner til Guderne sikkrest opfyldtes efter Odins egne Forskrifter, paa de 

Betingelser at de vare affattede-paa Vers og indhugne med Runer, især af den magiske 

Art; alt dette fremviser Runamo-Indskriften tydelig nok. Den maa desuden læses 

bagfra eller fra Höire til Venstre, fra Nord till Syd og mod Solens sædvanlige Gang, 

i Overeensstemmelse med de Ceremonier som de nordiske, formeentlig tryllekyndige 

Hedninger pleiede at iagttage ved den Tilbedelse af Guderne, som skulde udvirke deres 

Fjenders Fald eller Ödeleggelse. Den naturlige Slangefigur ansaaes vistnok her for en 

hieroglyphisk Rune i det Store; den var et helligt Billed af Odin selv (som i en 

Slanges Skikkelse havde erhvervet. Digterdrikken der ogsaa var Runernes Ophav) efter 

Medför af forskjellige blandt hans Navne; — her fremböd den netop hine Fordele for 

en magisk Indskrifts vedbörlige Indridsning og valgtes da, som formeentlig anvist. af 

Guddommen, til Frembærelsen af Bünner, indrettede saaledes ved Skrift og Digt, som 

de bedst passede til Tidsalderens Tænkemaade og religieuse Fordomme. Magnusen 

antager endvidere: ‘at Indskriftens Stilling og Retning tænktes at være henvendt til 

Guderne, opad mod Himlen og til deres sydlige Boliger. At Guderne meentes at see 

ned til det der skete paa Jorden, især naar de udtrykkelig anraabtes derom, erfares af 

Eddadigtet Grimnersmaal og flere Steder! af Oldskrifterne. - Bønner og Besværgelser til 

de saakaldte Landvætter (et Lands eller Steds lokale Guddomme) pleiede og, i Heden- 

dommen, at indskjeres med Runer paa Stange, opreiste i fri Luft. Det stemmer over- 

eens med saadanne Anskuelser af de asiatiske Lamadyrkere, en Green af Buddhisterne 

(endnu Jordklodens talrigste og dog fordum meget mere udbredte Religionssekt, for 

hvilken Slangefiguren har en stor Hellighed) udstille skriftlige Bönner og Hymner for 

Gudernes Aasyn (saavel i Templer som paa Husene, paa Marken o. s. v.), da de derved 

menes at opnaae den störste Kraft til Bönhörelse. Saaledes anbragte . ogsaa visse 
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hedenske Folk, paa de i Kampen vaiende Faner, andægtige Bönner om Gudernes Vrede 

mod deres Fjender og disses Fald eller Odelæggelse, altsaa af samme Indhold som den 

stårste Deel af Runamo-Indskriften. 

Hvad den Indvending angaaer, at Forfædrene kun sjeldent have anbragt deres 

Indskrifter i en næsten korizontal Stilling, henviser Finn Magnusen til Sjöborgs Op- 

regnelse af 5 eller 6 saadanne flade Klipper, allene i Sverrig, foruden en stor rund 

Steen (kaldet Wånge Sten), med dybt indhugne sammensatte Runer, forhen opsat paa 

Middelpunkten af Öen Gulland, hvis Indbyggere fordum vare særdeles hengivne til den 

hedenske Gudsdyrkelse; nu er den nedsunket paa Landeveien og dog ere de indgra- 

vede Træk endnu i Hovedsagen tydelige. I Liljegrens Runurkunder anföres end flere 

«Runristningar på Berg” der synes at være af lignende Beskaffenhed, især med Hensyn 

til deres vanskelige Læsning. Alle Paradishulens Rune-Indskrifter paa «fsland ere lige- 

ledes anbragte paa Klippegulvets jævne Flade. Geijr har desuden forlængst gjort lig- 

nende Bemærkninger med Hensyn til adskillige svenske og flere Runeskrifter af denne 

Art som Sidestykker til Runamo-Indskriften, hvilken han da antog for den ældste 

bekjendte. 

Ellers: har Finn Magnusen erkjendt at han, med Hensyn til det Heranförte, 

skylder den berömte Lærde, som har givet Anledning dertil, den Bemærkning,” at 

. Slutningen af hans herommeldte trykte Afhandling indeholder fålgende Ord: „De An- 

märkningar, jag hår meddelet K. Academien, voro icke ämnade åt någon ytterligare 

publicitet, an den, at gömmas vid K. Academiens Dagbok.” — Saavel Publikationen 

af disse hans Bemærkninger, som den dermed fölgende ‘Kopie af Runamoindskriftens 

kobberstukne Afbildning, synes saaledes blot at være foranlediget ved en Misforstaaelse 

af Andre. 

Iövrigt har Etatsraad Finn Magnusen fremlagt for Selskabet et stort Antal 

Tegninger af Indskrifter og Charakterer m. m. de saakaldte Binderuner, som Paralleler 

til den i Runamoindskriften fremherskende beslægtede Skriftart 0. s. v., — men 

hverken disse eller Forfatterens dem angaaende Bemærkninger kunne meddeles i nær- 

værende Oversigt, og dette er saa meget mindre fornödent, som hans Hovedafhandling 

om denne Gjenstand, tilligemed samtlige dertilhörende Afbildninger snart kan ventes 

at blive færdig fra Trykken. 
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Professor Petersen meddeelte Selskabet et Bidrag til den byzantiske Literatur- 

historie i en kritisk Undersøgelse, hvori han sögte at vise, at den Fortale, som i Ud- 

gaverne findes foran Komnenernes Historie af Nikephoros Bryennios, ikke er skreven 

som Fortale til dette Værk eller har Nikephoros Bryennios til Forfatter. -Efterat have 

angivet det Særegne ved deslige Undersågelser, naar de angaae den byzantiske Periodes 

litteraire Frembringelser, gaaer Forfatteren over til at give en Udsigt over den fore- 

givne Forfatters, Nikephoros Bryennios’ Levnet. Han var en Sön eller Sönnesön af 

den Nikephoros Bryennios, der optraadte som Modkeiser mod Botoniates, ægtede Alexios 

Comnenos’ Datter, den som Forfatterinde berömte Anna Comnena. "Derved aabnedes ham 

Adgang til de hüieste Verdigheder, og Deeltagelse i Tidens Begivenheder. Til hans 

mærkeligste Bedrifter hörte Konstantinopels Forsvar mod Korsfarerne (1097). Efter 

Keiserinde Irenes Tilskyndelse skrev han Komnenernes Historie fra 4057, men fuld- 

förte denne kun til henimod Alexios Thronbestigelse. Anna Komnena leverede Fort- 

sættelsen af dette Værk i sin Alexias. 

Efter denne Indledning gaaer Forfatteren over til Undersögelsen selv. Det 

Skrift, med hvis foregivne Fortale denne beskjæftiger sig, er en Deel af den store 

Samling, som vi have under Navn af de byzantiske Historieskrivere. Forfatteren viser, 

at Spörgsmaalet om Fortalens Ægthed kun kan besvares. efter indre Kriterier. Af denne 

Fortales Slutning sees, at dens Forfatter vilde skrive Keiser Alexios’ Historie, men at 

han föler, at denne Opgave saa langt overgaaer hans Evne, at han er tilfreds, om det 

maatte lykkes ham at give Anledning til, at dette Arbeide værdigen blev udfört af en 

anden. Denne Fortale indeholder en Beretning; om, hvorledes Alexios ved Miskjendelse 

og Efterstræbelser. blev bragt til at fratage Botoniates Regjeringen, og selv at tage denne 

i Besiddelse. Denne Omstendighed er vigtig; thi Fortalen er derved — tvertimod 

Fortalers Natur — en Fortsættelse af Bryennios’ Værk, da den det Hele taget for- 

tæller Begivenheder, der fulgte efter dem, ved hvilke Bryennios havde standset. Det 

Eneste, der endda kunde anföres for Fortalens Ægthed, var, i Forbindelse med at dens 

Begyndelse er tabt, at Bryennios, da han maatte afbryde sit Værk, havde omtalt de. af 

ham forbigaaede Begivenheder i Fortalen. Men den Vægt, som denne Bemærkning 

kunde synes at have, bortfalder derved, at i Fortalen siges udtrykkeligen, at Forfatteren 

vilde fortælle Alexios den Stores Bedrifter, og at hele Sammenhængen viser, at dermed 

menes de Bedrifter, som ‚udförtes under ‚selve Alexios? Regjering. Men heri er en for 

det Spørgsmaal, som afhandles, meget vigtig Afvigelse fra Skriftet selv, idet Bryennios 

deri fortæller netop tidligere Begivenheder. Dets "Indhold er Komnenernes og i For- 

13% 



bindelse dermed Modkeisernes Historie indtil henimod 4084, da de wegivenheder, der 

bragde Alexios paa Thronen, nærmede sig. Af de her antydede Grunde synes at fülge, 

at denne Fortale ikke er 'skreven til Bryennios' Værk, men til et Skrift, hvis Indhold 

var Alexios” Regjeringshistorie, ogi hvis Fortale passende kunde gives en Udsigt over de 

nærmest forudgangne Begivenheder. Der synes heller ikke at være Noget, som væsentlig 

taler imod, men flere Omstændigheder bestyrke denne Mening. Saaledes angiver 

Fortalen som Motiv for Alexios til at fratage Botoniates Regjeringen, dennes Utak- 

nemmelighed og Attraa efter at skille sig af med Alexios, samt dennes Fienders Eifter- 

stræbelser; men herom findes aldeles intet i Skriftet selv, ikke engang paa saadanne 

Steder, hvor Forfatteren nödvendigen maatte have berört det, dersom han havde skrevet 

Fortalen. 

Ogsaa Stiil og Tone synes at vidne imod Fortalens Ægthed. Stilen er hverken 

saa reen eller saa tydelig som i Bryennios” Skrift. Den er mere tkunstlet og pane- 

gyrisk, i Forbindelse med lav Smiger. Ogsaa fortjener den Omstændighed at bemærkes, 

at Fortalens Forfatter omtaler det, at skrive som det eneste Middel han havde til 

at lægge sit Sindelag for Dagen, da Bryennios 'derimod ved sine Talenter og Stilling 

havde ganske andre Midler dertil at raade over, og heller ikke havde ladet det beroe 

ved Ord alene. Dertil kommer, at, da Bryennios ved Sygdom hindredes fra at fuldende 

sit Værk, er det ikke rimeligt, at han har skrevet en Fortale dertil. Derimod synes 

alle Omstændigheder at tale for den Mening, at denne Fortale hører til et eller andet 

tabt Værk af en Forfatter, som havde fortalt de- Begivenheder, der vare indtrufne paa 

den Tid, med hvilken Bryennios afbröd sin Fortælling. Denne os ubekjendte Forfatter 

var formodentlig en noget yngre Samtidig af Bryennios. Anna Komnena behandlede 

i sit historiske Værk de samme Begivenheder, som denne Forfatter. Den Berömthed, 

som hendes Værk snart opnaaede, har uden Tvivl bidraget til at denne mindre be- 

kjendte, ligesom vel ogsaa ringere Forfatters Skrift tidligen gik i Forglemmelse. Da 

man senere samlede og ordnede Beretningerne om det ellevte og Begyndelsen af det 

tolvte Aarhundredes Historie, var det naturligt, at man lod Bryennios og Anna Kom- 

nenas Bedrifter følge efter hinanden som Begyndelse og Fortsættelse, og lagde de andre 

mindre vigtige og mindre anseete Skrifter om samme Gjenstand tilside. Men da Bryen- 

nios’ Skrift var uden Fortale eller Indledning, er det höist sandsynligt at man længere 

hen i Tiden, uden at undersöge Aarsagen hertil, supplerede denne Mangel ved at hen- 

före den her omtalte Fortale til Bryennios? Skrift; hvilket saa meget lettere kunde skee, 

da Fortalens Forfatter omtaler sit personlige Forhold til Alexios. At Begyndelsen af 
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Fortalen og med den ogsaa Forfatterens Navn ikke findes i det eneste Haandskrift, 

som hidindtil er fundet af denne Fortale og Bryennios’ Skrift, gjür det end mere for- 

klarligt, at denne Feiltagelse er bleven upaaagtet. 

Ordbogscommissionen. 

Revisionen af Bogstavet S er fortsat indtil Ordet Sneemand. Tillige har Com- 

missionen begyndt at revidere Bogstavet T og har dermed fortsat Arbeidet indtil Ordet 

Taareperle. Af Bogstavet S er nu trykt 69 Ark. 

Landmaalingscommissionen. 

Stikningen af det Generalkort over Danmark, som Selskabet har besluttet 

at udgive, fortsattes. 

Den meteorologiske Committee 

har modtaget Iaggttagelser fra de forskjellige Observationssteder. Chirurgerne Rudolph 

og Bloch have erholdt Instrumenter for at anstille Iagttagelser i Grönland. Det andet 

Hefte af Collectanea Meteorologica, som indeholder Landphysicus Thorstensons lagt- 

tagelser i Reikiavig, er udkummet. 

Udgivelsen af et Diplomatarium danicum og et 

Regestum diplomaticum. 

Da den danske historiske Literatur hidtil har havt det længe og ofte fölte 

Savn af et Regestum diplomaticum, eller en saavidt mulig fuldstendig, chronologisk 
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ordnet Fortegnelse over i trykte Skrifter meddeelte, Danmarks Historie vedkommende 

Diplomer, Kongebreve og andre Documenter: besluttede Selskabet i Aaret 1828 at 

forberede og besörge Udgivelsen af et saadant Værk, der skulde indeholde en chrono- 

logisk Oversigt og Indholdsangivelse af saadanne i Trykken bekjendtgjorte Actstykker, 

indenlandske og fremmede, som angaae Danmark, danske Forhold og Personer indtil 

Aaret 1660. Selskabet udnævnte i dette Oiemed en Committee, bestaaende af Confe- 

rentsraaderne Engelstoft og Werlauff og Professor Kolderup - Rosenvinge, som skulde 

fore Tilsyn med Arbeidet, hvilket, for saavidt det bestod i at uddrage Indholdet af 

de enkelte Actstykker, blev overdraget flere yngre, dertil skikkede Videnskabsmænd. 

Dette Arbeide fortsattes i en Række Aar; og da man i Aaret 1836 var kommen til 

den Overbeviisning, at et for den fædrelandske Historie ikke mindre gavnligt, ja 

uundværligt, Værk er et dansk Diplomatarium, en ligeledes chronologisk Samling af 

nüiagtige Aftryk af de hindindtil enten ganske utrykte, eller adspredte og meer eller 

mindre ufuldkomment bekjendtgjorte Hoved-Diplomer, Kongebreve, Tractater, og andre 

offentlige Documenter og Brevskaber, der vedkomme den danske Stat: saa besluttede 

Selskabet i bemeldte Aar, saaledes at forbinde begge disse nationale og historiske 

Foretagender, at begge bleve givne under den samme Commissions Tilsyn og Be- 

"styrelse; men at Regestum diplomaticum, som det allerede længe forberedede Arbeide, 

först blev fremmet saavidt, at Trykningen deraf i det mindste kunde begynde, inden 

man foretog sig det andet Værks Udgivelse. Man fandt det i den Anledning tjenligt at 

foröge ovenmeldte Commission med flere Medlemmer; og Selskabet udvalgte dertil 

Geheime-Archivarius, Etatsraad Finn Magnusen, Justitsraad, Professor Molbech, og 

Professor Madvig. Den saaledes forögede Commission foretog sig fårst, deels at blive 

enig om en Plan for begge de omtalte Værkers Redaction og Udgivelse, hvilket i det 

Væsentlige er skeet, og navnligen, med Hensyn til Diplomatariet saaledes, at Planen 

for det fårste kun er lagt for Diplomer indtil Aar 1400, deels baade at paaskynde 

Arbeidet for det danske Regestum diplomaticum, og at besörge det udvidet til en endnu 

större Fuldstændighed ved Benyttelsen af flere og deriblandt mange mindre bekjendte 

og paaagtede Kilder. Dette Arbeide er nu saavidt fremmet, at omtrent 300, tildeels 

vidtlåftige Værker, hvori Diplomer og Documenter af ovenmeldte Natur findes trykte, 

ere gjennemgaaede, og disse Actstykker (henved 12,000 i Tallet) saaledes extra- 

herede som Værkets Plan medfårer, samt Extracterne for en Deel bragte i chrono- 

logisk Orden. Dette sidstnævnte Arbeide, ligesom ogsaa tildeels Extraheringen, har 

været overdraget den af sit Skrift {Danmark i Middelalderen, 4° Hefte” fordeelagtig 
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bekjendte Candidat H. Knudsen, Copiist i det Kongelige Geheime- Archiv. Com- 

missionen for bemeldte to historiske Nationalverkers Udgivelse tår saaledes have Haab 

om, at Trykningen af det danske Regestum diplomaticum i Aar, og maaskee alt i 

tilstundende Foraar, vil kunne begynde. Værkets Störrelse tår man antage, vil 

blive omtrent 400 Ark i stor Quart-Format, og Trykningen at kunne fuldendes i en 

Tid af et Par Aar. 
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De Midler, hvorved man oplöser en bruden rational Function i en 

Sum af andre af samme Beskaffenhed, ere forlængst bekjendte. Man 

har derved stedse forudsat den givne Brüks Tæller at være af lavere 

Grad end Nævneren, og altsaa fjernet Betragtningen af den rationale og 

hele Function, der i modsat Fald kommer til. Dette, som ved förste 

Oiekast synes at være en Simplification, er det i det Mindste i een Hen- 

seende ikke; thi ved at bibeholde den rationale Function i sin meest 

almindelige Form, vil man baade faae en, mere omfattende Decomposi- 

tionsformel og et mindre sammensat Beviis for den. Det Förste fører 

umiddelbart til en Formel, der indeholder det bekjendte Abelske 

Theorem og et andet endnu mere almindeligt, der uden Beviis er 

angivet i et af Abels Breve; det Sidste viser, hvorledes man kan udvide 

Oplösningen til brudne Functioner, hvis Nævner er irrational, ved at 

give Tegnet dr fx en Betydning naar n ikke længer er et heelt og posi- 

tivt Tal. Man træffer herved paa det Samme, som Liouville har lagt 

til Grund for sin “calcul des différentielles a indices quelconques” og 

som et af ham citeret Brev fra Leibnitz til Joh. Bernoulli viser — 

hvad der i historisk Henseende er ret mærkeligt — allerede at være 

givet af Leibnitz selv, der, som bekjendt, var den ene af Differential- 

regningens Opfindere. 

Dette er Gjenstanden for den lille Afhandling, som jeg her har 

den Ære at forelægge det Kongelige Videnskabernes Selskab. 

A? 



X 

(x—a,) (a—ay) ee (x — a») 
Antages . fx = 

hvor X er en rational og heel Function af x af Graden n + p, er x—a, 

en hvilkensomhelst blandt Nævnerens Factorer og betegnes Functionen 

(x—a,) fx ved 9,x, betyder endelig H (D Coefficienten til = i Udvik- 

lingen af en Function bt efter en Potenser af t, saa vil man have 

b ile: Gia Seo. ane = 
i—1 x—4; 

For at overbevise sig herom behöver man blot at antage 

A An 
fe eee, ee Lt PART + Bars Bart: LB, 1x By. 

xX—A, L—43 X— Un 

Multipliceres paa begge Sider med (x—a;) (a—ag) ... (2—4,) og sættes 

vexelviis x — 44, x = dy, ++. XL == My, Saa findes 

A, — 0; ay 

Bemærkes dernæst, at Byar + B,xr—1 +... + B,_1x + B, ere de 

p+ förste Led af Udviklingen af fx efter aftagende Potenser af x, 

forandres x til { og multipliceres med 

1 1 x x 
fer PUR PUS | FEU 

saa bliver B,ar + By, xr—7? +... + B,-ı + 1} 

Differentierer man Ligningen (4.) et vilkaarligt Antal Gange 

med Hensyn til enhver af Störrelserne a, az... dn, - saa uddrager man 

uden Vanskelighed fülgende almindelige’Sztning. 

X 
Naar Fx — + > 

(1#—a,) eh fy (X— 49) DT Hy... (X—An) IE An, 



5 

hvor X er en heel Function af hvilkensomhelst Grad, og naar 

(r—a)! +4; Fx = Oa”, saa er 

Qi di 
— da; E i ) Ft 

2) Fr—S Fe + H (=) 6 14.2.5... Rj dax 

hvilken indbefatter Decompositionen af enhver rational Function. 

-Af Ligningen (7.) danner man let en anden, der indeholder saa- 

vel den Sætning af Abel, der findes i hans Afhandling i Crelles Journal 

für die Mathematik 5¢i¢ Bd. S. 515 f., som den mere omfattende, 

han i et Brev til Legendre, trykt i samme Journal Gte Bd. S. 75 f, 

har angivet. Forövrigt vil man let blive opmærksom paa, at den föl- 

gende Fremstilling af Beviset for disse Sætninger kun er en Simplifica- 

tion af Abels eget Raisonnement. 

Man sætte først Ligningen (£.) under Formen 

fx a fai LE n | ft , 

px i—1 (1— 4) Gi ai (t—x) pt 

hvor f og e ere to hele Functioner af vilkaarlig Grad og hvor 9; x Be: 

UN. 
» idet man antager 

X—4; 
tyder Functionen 

9x = Å (x—a;) (4x—ay)... (X—An). 

Betragter man nu Coefficienterne i fx saavelsom Störrelserne 

A, Gy Gy) ++ an Som Functioner af en anden Variabel y, saa har man 

dox\ dy 
Qa; — — (——) — naar man deri setter x — a;, 

dy da; 

d 
saa at man ved for Kortheds Skyld at antage (TE) — @’ x erholder 

x 
fx ise fa; da; H I. 
gx i:—1 am ga dy (t—x) 9 € 
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hvoraf, idet man integrerer med Hensyn til y 

er fai da; ft. dy | 
— dy= — -dy+H _— 

2 SE ADD ee Caÿ— x) a; dy an | A—x) et re 

hvor C er uafhængig af y. 

Dersom nu z x og Ÿ x = pq betegne to hele Functioner af x 

alene, r og s derimod to Functioner af x og y, men rationale og hele 

med Hensyn til æ, saa vil man ved at anvende Ligningen (5.) paa 

ig Ir (3) - (7 3) 
or pr—qs 

og bemærke, at mE 2| pr d 7) hag (I. 

samt at x — ai giver pr gs? — 0, altsaa 

Functionen 

pr=+sV% ai, a 

finde is = + et 
Q di V Ÿ a; a 

hvilken Værdi, indsat i Ligningen (5.), giver den førstnævnte Sætning. 

Man indseer, at det, for at danne lignende Sætninger, blot kommer an 

paa Valget af den Function, der oplåses. Ved en lille Forandring i f 

Formen af den nylig betragtede Function vil det let vise sig, hvorledes 

man kommer til det andet mere almindelige Theorem. 

Antager man nemlig p = 1, altsaa q =) x, skriver r, og r, iste- 

detfor r og s og sætter 

-n+nVp h=nH+ anVq 
hvor 4 og & ere de to Rüdder af Ligningen x°—1—0, saa har man, 

y d? 16 
idet =) og Gay betegnes ved % og W,, 



fx Tx Fe 0, | 
RE PER LA re à 
px Vq % 9, 

x TE ade 0,270 
eller ii = —— est. I 

92 VVŸx 99 

hvoraf fai BE E re | 
pa vom or 

naar man indenfor Parenthesen sætter «—a;. Herved forsvinder enten 

% eller %, følgelig 

fai Ta; 
= 8 SS] = 

Dai | LV Das, 

hvor ¢ enten er — + 1 eller — 1, alt eftersom % eller 0, bliver Nul. 

Denne Regel er ogsaa given af Abel i den citerede Afhandling. 

Man gaaer nu uden Vanskelighed over til den almindelige Sæt- 

ning. Erindrer man nemlig, at naar X x betegner en rational bruden 

Function, hvis Udvikling i Række være 

| Me Ay Ss AT Ao Lis, 

og naar 7, %, 0°, .... a”? ere Rödderne af Ligningen x» — 7 — 0, 

saa har man 

— fe — Lu —(m—1)y  m—1 i 

alt) +a AGM+a AG@a+..... +a 1a 7) — 

17 m 2m 

ma {A + À T LA LE 
” m u 2m+u 

(see t. Ex. Crelles Journal für die Math. 6te Bd. S. 196—197), og lader 

1 

man derhos ®, betegne den med Hensyn til q” rationale og hele Function 



1 2 m—1 

ER m 2k m 
ntang ta reg” eee + 

(m—1) k m 
& nos, 9 4 

hvor 795 74, 795 +++ Tm—1 ere Functioner af x og y, men rationale og 

hele med Hensyn til x, og hvor q som ovenfor betyder Ÿ x, saa indseer y ’ ’ 

man, at Functionen 

fx xx (% u 0,7 0 nhs 075 — mu, 04 
— — _—— — a — — & — + eee + a 

9x ie % 1 9 Go | 4 

q” 

d§ 
hvor & stedse betegner =) og Tx har samme Betydning som oven- 

| 
for, maa være rational med Hensyn til g, og fülgelig ogsaa med Hen- 

syn til x. 

Sættér man nu % % % ... %m—1 = A (a—ay) (2—a,) ... (®#—Ay), 

saa finder man ved at bringe til eens Benævning og differentiere Nævneren 

4 
fa mai (9%. MELLE Re Omens ee 

Pa; ge do Ada ee Om—1 + AU ATEN En 

cd a;)" 

naar man indenfor Parenthesen sætter x — a;; :herved maa een af Stör- 

relserne %, %, % «++ %m—1 forsvinde, saa at man erholder 

fa na 
== |S er 

gai #? 
cp ad)" 

: É MEL En (nt) 
idet «© er = een af Störrelserne #, a, %, ... % , alt eftersom 

959 ds de eee. Om—¢ bliver Nul naar x — a;. Indsettes denne Værdi i 

Ligningen (5.) og bemærkes, at 



T x = —2 
Labs a 9 u $ il 6 De Kor dy > og o+% "log ie log & +. 

saa har man en almindelig Sætning om transcendente Functioner af 

f T (z) dz 

cers ze 

Formen 

hvor Functionerne 7 og Ÿ ere rationale og hele; men for det Tilfælde 

at = er en bruden Function danner man let en tilsvarende Sætning paa 

samme Maade, som dette skeer ved den speciellere Sætning (see den 

cit. Afh. pag. 519—520). 

Formlen (5.) forudsætter, at Nævnerens Factorer ere uligestore; 

i modsat Fald maatte man anvende Ligningen (2.), men en særskildt 

Betragtning heraf, er efter hvad Abel i den cit. Afh. pag. 517—318 har 

vist, overflüdig. 

Da Ligningen (2) er udledt af Lign. (1.) blot ved at differen- 

tiere gjentagne Gange med Hensyn til Störrelserne a,, 42, .... An 0g 

derefter at dividere med 1.2.5. ... bp, 1.2.5. … Py 0.5. v., saa behöver 

man, for at udvide den til Værdier af p.,, fg, 0. s. v., der ikke ere hele og 

positive, blot at danne en saadan Operation d#, at den for enhver, heel 

og bruden, positiv og negativ Værdi af p. giver 

e( 4 

d = | 1 

u +1? N Furnda® (aa) 
Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. B 
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hvor 'Tegnet T har den sædvanlige Betydning. Dette opnaaes ved at 

sammenligne de to Udtryk 

1 = 
<= CD dr 7e JON. 

1 u+1 p+] ear ne Ty ats mn (od RE ee (ga area —D a + Tg u: 

9) (25 ++ 2) td 2 EEN 

ARE D 4 

hvilket viser, at hiin Betingelse falder sammen med félgende 

id 1 vs Lys m lu LP Ne 
1.2.3..... pda 1. 2... @-D 

eller, anderledes skrevet, 

dure AT. Tp+» ote) 

da“ Top 

hvilken er een af de Formler, som Liouville i sine Undersögelser om 

dette Slags Differentialer har lagt til Grund (see t. Ex. Crelles Journ. 

f. d. M. {te Bd. S. 4 f.). Med Hensyn til nærværende Anvendelse 

deraf vil man stedse kunne antage p at være en negativ Brok, indbe- 

fattet mellem © og —1, og altsaa give hiin Definition fölgende Form 

ge Ton) 1 wu Pda = (—1) fa )da — Dar are 

hvor p. altid er positiv og indbefattet mellem © og 1. Ved Hjelp heraf 

finder man let, igjennem et bestemt Integral, et Udtryk for / "fa. dé, 

naar fa betyder en Function af a, der kan udvikles i en Række af Formen 

Ny 
fia» 
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hvor p stedse er positiv og större end 4. Man har nemlig under denne 

Forudsætning, 

> Tv Ny —1 as SS — ( » f° fa. da“ — 3 En rae” 

hvilken Ligning, ifölge den bekjendte Relation, 

1 

VA gm—1 gr! de "| T (m) . LER: 

T (m + nx) 
0 

transformeres til fölgende: 

+ 

à N 
—DeT (4) ie fa . das — 27 mn gp—u—1 (1—4) 4-1 dé, 

ar— 

0 

som man ogsaa kan skrive saaledes: 

"N gp (A—ye—1 
core [tunen [DE ern ey 

ap gu+1 

hvoraf fülger 

5 

a (4—e-1 
d'au u 7; eo 

» fre i en År gett 

Denne Formel er ikke forskjellig fra den, som findes i Liouvilles 

Afhandling i nysnævnte Journals 12te Bd. S. 284 överst, hvorom man 

overbeviser sig ved blot at sætte x . fx istedetfor F va og forandre 

æ til a. 

da 
Antager man $ — Bu altsaa d 6 = — FRE og Grænd- 

a 

a 

+ @ (a+ oa 

serne «= %, «— 0, saa har man, naar disse vendes om, 

Der) ["fa. das— [fate ee 

Rt 



hvilket er det Udtryk, hvorfra Liouville i den sidstanförte Afhandling er 

gaaet ud. Dette svarer til den oprindelige Definition 

d? en a 

d'au 
= nk er@, 

som Liouville i Journal de l’ecole polytechnique cah. 21 har lagt til 

Grund, og som allerede Leibnitz noget anderledes havde angivet i et 

Brev til Joh. Bernoulli, der findes i commercium epistolicum Leibnitü 

et Joh. Bernoullii Tom. 1 pag. 107, ligesom det ovenstaaende (4.) sva- 

rer til Definitionen 

ss — I Denn a—(P + 24). 
d'au Tp) 

Overeensstemmelsen mellem begge Definitioner, der iövrigt af 

Liouville er udviklet paa andre Maader, bekræftes ved Overeensstem- 

melsen mellem de to Udtryk ved bestemte Integraler, der forresten ; 

begge forudsætte, at Functionen fa forsvinder naar a=@. Den sidste 

er ogsaa af Liouville godtgjort i den citerede Afhandling i Crelles Jour- 

nal 12te Bd., paa en fra den her anvendte noget, forskjellig Maade. 

Udvidelsen af Ligningen (2.) til negative og brudne Værdier af 

Us Py +++ Un, beliggende mellem Grændserne 0 og —1, er nu kun en 

simpel Anvendelse af Ligningen (4.). Forudsettes nemlig Graden af 

Tælleren i Fx at vere mindre end Graden af Nævneren, saa kan Func- 
oF Pia ae N 

tionen udvikles i en Række af Formen 3 PA hvori p stedse er 
ay LA; 

stürre end %;. Man har i dette Tilfælde 

Ft 
H | — 0; altsaa, idet 

X 1— u: 
Fx= —— 5 07 2 ve (28) Mi Fx 

(x—a,)‘ ei (x—a)‘ RER en BA { 
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ra wa | 4 re S da‘ 
"7,2, Tdw xa; 1 

eller, naar Integralet /” ved Hjelp af Ligningen (4) omdannes til be- 

stemt Integral, | 

di 

i=n de i Pi rr \ ai 9 de 
Ba So ee fl ANT ETS 

=1 C1) TA T C1) OX die) “t 
0 

der, naar man erindrer, at (x) TC4— 4) — But. kan skrives saaledes 
si np; 7 

9 = ; 

F 'S" a sin wit WE de 
5 ne Pr mf? 9a du 

1 CD 7x 
0 

Denne Ligning kan man give en simplere Form ved at be- 

mærke, at 

x = Fr. aa", 

a; a; Te TR ni 
h f i. ie = Hi a vora Q; 7 F ” (1—0) (=) Ä 

og fölgelig 

ee 
a girs (ue 9 ads 

33 Fe = S Sr hs ==. 
i—1(—DHT gx; À 

0 

Dersom 3 = pe = ---=Pn = 4, såa er 

di 
a 

= idé 
Fr 2 Ss ya i pale 

TV—A i=1 §a—a; 9 
0 

hvilket Udtryk let verificeres naar n — 1 eller n — 2. 
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Ligningen (5.) forudsætter, at Graden af Tælleren i F x er min- 

dre end Graden af Nævneren. I modsat Fald förer Analogien til at 

å 4 | Ft 
antage den samme Ligning gjeldende naar blot Functionen H —— 

or 
tilfGies. 

For at undersége dette antage man 

Fr — 1 => ——— 
(—a)1-rı (a—a)1-# .. .(a—a,) Tun 

man har da efter det Foregaaende 

an 1 Hi Opa; : ee sa yA ee 
5 *i—1 Pd) —qj = 

Multipliceres dette paa begge Sider med x", hvor m er et heelt Tal, 

bemærkes, at 

om ae 
ml a 2 pa er U RE 

I—t; 3-4; 

in 1 Mi 
og betegnes for Rortheds Skyld i 2 ; Tor VA ak 0; a; . da ved Sx, 

i—n 1 Ma" Oy; a; 
saa er 7" fı— S ENA E d afi + Sn—1 + Sn-9x 

i—1T(1—4) 2—q; RT LS 

+ Se a? +. + S, pes S, gm—1, 

Udvikles F x paa sædvanlig Maade efter aftagende Potenser af 

x, saa vil Udviklingen, naar specielle Tilfælde undtages, komme til at 

indeholde brudne Potenser; en Udvikling efter negative hele Potenser 

vil man derimod kunne udlede af nysnævnte Udtryk for F x ved ube- 

stemte Integraler; dette giver nemlig 

S, S, S, ce Set 

am—1 + am 
BF ciel 
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altsaa i" Fi = S,tm-1 4. S,t™—? + S,1m-3 4.0.4. Smelt FS mt a 

7 ML: 1 1 x x 
hvilket, multipliceret med ae. + ee 

im Ft 
giver H == = Sn-14Sn 27 + Sn 52 + + S,am-2 Sam. 

Hvad her er sagt om x" F x gjelder naturligviis ogsaa om X. F x 

naar X er en rational og heel Function af vilkaarlig Grad, og man 

slutter saaledes, at naar man antager 

X 
Fax == —— ee 

2 (x—4:;) 1—p, (%—Ady) 1—u;,... (x—a,) 1—u, 2 

tn 1 Li Og ay - Ft 
saa er RS Ns, fi a er +H I» 

hvilken Formel giver den fuldstendige Udvidelse af Ligningen (2) til 

brudne Exponenter. En direct Verification af denne Sætning lader sig 

ved ligefrem Integration kun opnaae i et Par specielle Tilfælde; men 

endskjöndt den Maade, hvorpaa den er funden, ikke synes at efterlade 

Tvivl om dens Rigtighed, vil den dog, saavel med Hensyn til den umid- 

delbare Bekræftelse, som til det Forhold, hvori den synes at staae til 

den Abelske Sætning, gjøre en nærmere Undersögelse nödvendig. 
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OM SUMMATIONEN AF DE TRANSCEN. ~~). > 
DENTE FUNCTIONER, HVIS DIFFEREN- 

TIALER ERE ALGEBRAISRE. 

AF 

CHR. JÜRGENSEN. 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. C 





Vea en algebraisk Function af x ville vi her forstaae enhver rational 

Function af x og =, naar z betyder en Rod af en algebraisk Ligning, 

hvis Coefficienter ere rationale og hele Functioner af x. Det er be- 

kjendt, at de transcendente Functioner, hvis Differentialer ere alge- 

braiske, have den almindelige Egenskab, at Summen af et Antal af saa- 

danne Transcendente, for hvilke de Variable ere Rödder af en vis Lig- 

ning, kan udtrykkes under endelig Form. De Sætninger, hvorved dette 

iværksættes, og som ligge til Grund for Læren om denne Classe af 

Functioner, ere, foruden den Eulerske, hvorpaa Læren om de elliptiske 

Functioner er bygget, de 3 Theoremer af Abel, der findes i Crelles 

Journal für die Mathematik III p. 514 f. (en mindre betydelig Udvi- 

delse af dette, af Jacobi forekommer sammest. IX p. 99) VI p. 78 og 

IV p. 200, samt de af Poisson, der findes i samme Journal XIE p. 89 f. 

Blandt disse, der saavidt jeg veed, indeholde det meest Omfattende, man 

i Henseende til de nævnte Transcendente kjender, give kun de to første 

Udtrykket for Summen, men de angaae specielle Tilfælde; den første 

er det, der sedvanligen kaldes det Abelske Theorem, og er paa det 

anførte Sted beviist; for den anden findes Beviset i en lille Afhand- 

ling, jeg for kort Tid siden havde den Ære at forelægge det Kon- 

gelige Videnskabernes Selskab. Den tredie Sætning er den almindelige, 

men den giver ikke Udtrykket for Summen, saalidt som de nævnte Sæt- 

ninger af Poisson. Dette er i et Par specielle Tilfælde gjort til Gjen- 

stand for Undersögelser af Minding, der findes i den anförte Journal 
C* 
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X p. 195 f. og XI p. 575 f. "Desuden ere de nævnte Sætninger udledte 

paa forskjellige Maader i det specielle og i det almindelige Tilfælde. 

At sammenfatte dem alle i en enkelt Formel, der med det 

Samme giver Udtrykket for Summen, staaer saaledes, om jeg ikke feiler, 

tilbage. Dette er Opgaven for den Opsats, jeg her har den Ære at 

forelægge Selskabet, og den Formel, der låser den, er, som det Föl- 

gende vil vise, den samme, som jeg i min foregaaende Afhandling an- 

vendte til at bevise den anden ovenanförte Sætning. 

Vi ville først anföre denne Formel. Betegner fx en rational og 

heel Function af x, hvis Coefficienter ere Functioner af en anden Varia- 

bel y, er 9x en lignende Function, hvilken antages oplåst i uligestore 

Factorer nemlig 

px = A(x—a,) (%—Ay) .... (X— An) 

hvor A, ay, ay.... a, afhænge af y, og betegnes 

do x 
( g ) med 9’ x, samt dennes Værdi naar x = a; ved 9 a;, 
dy 

1 
saa er, idet (Ft betyder Coefficienten til = i Udviklingen af Ft efter 

nedstigende Potenser af t, 

ae Li l R 
SEa-s fai da; LH I VÆ ay] +6 

id (a;— x) 9” di lay 

hvor € er uafhængig af y. 

Dersom ¢ x indeholder ligestore Factorer, t. E. flere Gange Fac- 

toren x—a;, saa vil denne Formel lide en Modification. Ved at anvende 

Lign. (2.) i min ovennævnte Afhandling vil man let for dette Tilfælde 

danne folgende Sætning. 

Ma de Mes 
ng + (aan) Naar 92 = A (a—a,) (x—ay) 
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(wi+ 71). u: + dı 
a; i y 

— $$$ t d tf 2 saa træder Ferran Ene =) istedet for 9’ a;. a? 

duit 

dyr wit1 

fx i—n if. dei — Dei fai D 

al AS i — MV JE 
J: x J er, HTD d ajtti er gut 1) a; | er cy 

mis, flere 

idet Qi + betyder DE og man har da 

I Anvendelsen vil det være ubeqvemt at bringe Broken ce til 
x 

mindst Benævning naar dens Tæller og Nævner have fælleds Factorer, 

hvilke i det Fölgende dog kun ville forekomme under Formen (x—4;)r;; 

vi ville derfor give Ligningen en for dette Tilfelde passende Form. 

Hvis fx indeholder Factoren (a—a;)“, saa vil fa; blive Nul. Men be- 

mærker man, at 

de, —Defa de, Deifz 4 
[een len A ledes: —— 

d a;#i (a;—x) git) aj BE, iT a d z#, (G—x) oi EET), 

naar efter Diflerentiationen z sættes — a;, saa seer man, at Ligningen 

efter den bekjendte Regel for gjentagen Differentiation af en Brök redu- 

= x de; 
ceres til félgende, hvor fw) betyder ee) 

fx un VÆ fe di d'a; 
RE Cy de ed 

fe I= EN Ana (a;—x) gait 1)a; dy 3 

1 ft | H Ever +6 

fed a 
fa 

git) a; er efter bekjendte Regler Værdien rn P 

og Nævner i denne Brok indeholder Factoren mar denne sidste 

naar Tæller Men 
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kan altsaa sættes istedetfor hiin, Videre ville i det Fülgende Integra- 

"lerne under Tegnet $ ikke indeholde nogen anden af y afhængig Stör- 

relse end a; Ifülge disse Bemærkninger ville de to Formler kunne 

skrives saaledes: 

fx Ber fai 1 JE | 
SE Di = S = d t — aa 

D JR dy i— 1 Ca;—x) Pa; ar hn ont +6, 

Hier fai | 4 yao | 
2 —dy— a! 1a;+H'—— f —d ; 
x S at u ee fer t—x ot BE (a;—x)Y' aj 

Den anden af disse lader sig ogsaa umiddelbart udlede af den förste 

ved at antage, at flere enkelte Factorer i 9 x blive hinanden lige; dens 

Anvendelse behåver ingen særskildt Betragtning, det vil være tilstrække- 

ligt at vise, at Ligningen (1.) indeholder Hovedsætningerne angaaende 

den ovenomtalte Classe af transcendente Functioner. 

Denne er indbefattet under den almindelige Form 

JT, dda, 

hvor = er en rational Function og z betegner en Rod af Ligningen 

ERE pan. pr 174 pm = 0, 

hvis Coefficienter p,, po, P3...Pm ere rationale og hele Functioner af 

a og hvis Rödder vere betesnede med z,, 23, 33°... 3m. Functionen T vil 5 & 19 225 235 

altid lade sig reducere til fölgende Form 

| Mr, 2) 
T (X, 2) = 5 

y (x) 

hvor } og v forestille hele Functioner. For at overbevise sig herom be- 

héver man kun at bemærke, at naar 

1 
ere = 

@ 
idet P, og @, ere hele Functioner af x og en Rod z,, saa vil man, 
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naar P,, Q,, P;, Q; 0.s. v. betyde de samme Functioner, hvori z, for- 

andres til z,, z; 0.s.v. have 

Pi Q Qs--+ Qn 

0,09: 03... Om 

Men Nævneren er da en heel og symmetrisk Function af Rødderne, alt- 

Tr 2) = 

saa, efter bekjendte Sætninger en rational og heel Function af Coefh- 

cienterne p,, p2---Pm og fålgelig ogsaa af x. I Tælleren derimod er 

0: Q; ... Qm en heel og symmetrisk Function af <,, 235 ... 2m; men 

denne er ogsaa en heel Function af p,, P2-..Pm—1 og =, thi antages 

zm +P zmf pe zm—2 a Ps gro lu ST: Pm = G—:5) (zm—1 gr zm—2 

an ahs. .. + Sm—1) » 

saa er 8, = pj+% 

8 = Poth 3 =P2 + hata 

83 = Pst 2 — Pa + pout maa +2 

&e.; 

altsaa er enhver heel Function af s,, s.,... 8m—1, — og ved en saadan 

kan som bekjendt en heel og symmetrisk Function af 2,23... m, der ere 

Rödder af Ligningen 2—1 + s,2"—? +. 927-9 +... + sm_1 = O, udtryk- 

kes, — ogsaa en heel Function af Coefficienterne p, , p25 .- Pm—1, altsaa af x, 

og =. Fremdeles er P, en lignende Function, hvoraf fülger, at = (x, =) 

altid kan sættes under den angivne Form, hvor naturligviis Graden af 

x med Hensyn til s, formedelst den givne Ligning Z — 0 altid kan 

bringes ned under dennes Grad. i 

Vi betragte altsaa Integraler af Formen 

ea fas 

iim LE 

Forbindes Ligningen Z — 0 med en anden 

03 = NT 4 gaa | ,... 4 gm —1'2 + Im = 0, 



24 

hvor 915 925 ++ gm ere Functioner af x og y, men rationale og hele med 

Hensyn til x, saa vil den Ligning, der fremkommer naar z elimineres, 

efter bekjendte Regler kunne skrives saaledes: 

02, - Zo 00 el. 

Man antage denne Ligning med Hensyn til x at vere af nte Grad og 

d 
betegne dens Rødder med 44, ag,... an. Idet (7) betegnes ved 4° sætte 

y 
man nu i Ligningen (1.) Ù 

fx Ch 21 0 z 
— = — I + — Oy D+ 
ea 21 02 

bå ’ 
§ 23 0 Zm 

À Clos 23) +... + —— Al 2m), 
23 0 Zm 

hvilken Function er rational og symmetrisk med Hensyn til z,, 235... ae) 

altsaa rational med Hensyn til x. Bringes den til eens Benævning, saa 

bliver Nævneren 

PA — 02.029 > 03-00. 0 Sms 

hvoraf = 9 & = 07 % . 02.02... 92.092.092... 

Altsaa 

fü Pride 0 ge. OS e À (Hy By) + 922.021 Og 2. Om D(X Ze... 

a 92.020 Væg: 02.023 ...02m Ba,’ 

hvor paa höire Side af Lighedstegnet x sættes — a;. Herved forsvinder 

9 x, altsaa i det mindste een af Factorerne ®z,, 4%, 0. s. v., fülgelig bliver 

a; 5 
ee À Cdi, =k), naar 1 zx sættes x — di, 

(4 

idet 62, er den Factor i 9x, der forsvinder naar x —a;. Altsaa giver 

Ligningen (1), naar denne Værdi indsættes og naar man erindrer, at, 

efterdi \ (x, z) ikke indeholder y, er 

x 
JE dy=)x(%x, 2) log 2,4 Ca, 29) log 6 2, + x (x, 29 log 0 33 +... 

+ 1 CT, zm) log 0 zm, 
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Summen Ÿ a, + ba, +...+ dy af et Antal n af transcendente Func- 
2 

‘ À CG 2% 
va f Sr d ai. 

ai—x 

Heraf udleder man ved Differentiation med Hensyn til x og ved at be- 

tioner af Formen 

mærke, at enhver rational Function af a; kan sættes under Formen 

a Æt Au 
ebene TEEN u: or I eee 

Caÿ—%,)": Cai—x3)"?; Ca; —xo)'o 
Ay + 

hvor Ay, A, 4),... Au ere hele Functioner af a;, Summen af n 

Transcendente af Formen 

ER zZ de 
y(a) 

ganske paa samme Maade, som dette i et specielt Tilfælde er udfört af 

Abel i hans Afhandling i Crelles Journal WE p. 519—20. 

Ifald to eller flere af Störrelserne &, &,...an ere hinanden lige, 

ville 9 x og f x faae en fælleds Divisor; t. Ex. naar 9 x indeholder en 

„+41 
Factor (Gay Hz , saa vil fx indeholde Factoren (r—a“t og Anven- 

delsen af Ligningen (2.) vil da indtræde, hvilket ogsaa stemmer med 

hvad Abel har viist i den nys citerede Afhandling p. 517—18. 

' De Transcendente, som denne Afhandling angaaer, og som sæd- 

vanligen kaldes de Abelske 'Transcendente, ere indbefattede under föl- 

gende mere almindelige Form 

Ya; = en da;, 
(W—X) Zk 

hvor x betegner en heel Function. Disse kunne i et enkelt Tilfælde 

summeres lettere. Er nemlig zx af Formen cz A, hvor ex er constant og 

A en Function af x, saa vil Functionen 

A | 07 24 0 Zo Q 2, 0 Zm 

202% 20% 236 Zs Zm0Zm 

Vid. Scl. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. D 
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naar den er bragt til eens Benævning blive en med Hensyn til x rational 

Brok,*hvilken vil kunne forkortes med a", saafremt 

Ze Bq eee Sm — 2123 eee Em +... = 

eller, hvad der er det samme, saafremt Ligningen Z — O mangler det 

ae. 
næstsidste Led. Sætter man altsaa denne rationale Brok — [2° saa kan 

ON 
man tage 

OL — 0% + 0% + 92 +... 0m 

ligesom för. Dersom Z = z"—p, saa ere hine Betingelser opfyldte, 

og man har da, idet 4, a, a?,... a™—1 ere Rødderne af Ligningen 

ri, JERES 

zm_1 — O og À — VP, 

‘ ZE = ak A. 

Man erholder saaledes Summen af n Transcendente af Formen 

ha; 
Ÿ a; = ak f —— d'aï, 

(a;—x) A 

hvilket er det Theorem af Abel, som findes i den oftnævnte Journal 

VI p. 78, og som jeg i min foregaaende Afhandling har beviist. Er 

m — 2, saa falder man tilbage paa de elliptiske og ultraelliptiske eller 

Abelske Transcendente. 

Antager man i den almindelige Sætning 92 — z—y, eller 92 — 

2 + 9%, saa har man, med Tilföielse af Udtrykket for Summen, de 

Theoremer, som Poisson har angivet i den ovenanförte Afhandling. 

Denne forudsætter imidlertid Coefficienterne i Ligningen Z — © blot 

rationale, ikke, som ovenfor er antaget, tillige hele; men hiin Forud- 

sætning føres efter bekjendte Regler let tilbage til denne. 
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Da uventet rige Udbytte af Levningerne af Forverdenens Beboere, 

mine hidtil foretagne Reiser til Undersögelse af Brasiliens Huler have 

indbragt, bestemte mig til, at anvende den nu forlöbne ugunstige Aarstid 

til at bringe Orden i denne Mangfoldighed af Gjenstande, deels for at 

forebygge fremtidige Forvexlinger, deels for at skaffe mig et Overblik 

over sammes Indhold, der vilde lede mig i mine fremtidige Undersögelser 

af denne Gjenstand. 

Tidens Korthed, Gjenstandenes Mangfoldighed, deres ofte meget 

beskadigede Tilstand, endelig mine Hjelpemidlers Mangelfuldhed, maatte 

nödvendigen gjöre dette Arbeide meget ufuldkomment. Ikke destomindre 

har jeg troet at burde forelægge Selskabet Hovedresultaterne af samme, 

da jeg forudseer, at fremtidige Reiser ville for længere Tid sætte mig 

ud af Stand til, at fremstille dem i en fuldkomnere Skikkelse. 

Jeg agter at begynde denne Oversigt med Pattedyrenes Klasse, 

som den, af hvilken jeg besidder de talrigste Levninger, og som den, 

der tillige tilbyder den meste Interesse. Men förend jeg gaaer over til 

en speciel Behandling af Gjenstanden, anseer jeg det for passende, at 

forudskikke nogle almindelige Bemærkninger om Forholdene, under 

hvilke disse Levninger ere forekomne. . 

De ere alle fundne i Huler. Disse Huler befinde sig i Ralk- 

steensbjergene, der gjennemstryge i forskjellige Retninger det indre 

Höiland af Brasilien. En Bjergkjede, dannet af denne Steenart, udgaaer 

fra Centralplateauets Hovedkjæde, Serra do Espinhago, i Nærheden af 
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Hovedstaden for Provindsen Minas, og udbreder sig mod N.V., adskil- 

lende Vandene af Floderne Rio das Velhas og Paraopeba. Denne Kjæde 

har hidtil udgjort den fortrinligste Mark for mine Undersøgelser, og jeg 

skylder Hulerne i dens östlige Affald det hele Forraad af Levninger af 

Forverdenens Dyr, jeg hidtil er kommet i Besiddelse af. Dens vestlige 

Affald tilbyder færre Huler, og jeg har ei været saa heldig, at finde i 

dem noget Spor til disse Levninger, ligesaalidet som i de talrige Huler, 

der indeholdes i de forskjellige smaae Kjæder af Kalkbjerge, som, 

udgaaende fra samme Hovedbjergryg, adskille Bifloderne af Rio das 

Velhas höire Bred. 

Bjergarten, hvoraf disse Kjæder bestaae, er’en mörkegraae, fin- 

kornet chrystallinsk Overgangskalksteen, i horizontale Lag, der ofte have 

et meget svagt Fald mod Ost. Den stötter sig paa mægtige, steilt mod 

Ost (900) faldende Lag af Talkskifer, hvilke danne det yderste Led i 

Sammensætningen af den höire Centralryg; og fjernere fra denne Hoved- 

kjæde vexler den med Lag af Riesel- og Leerskifer. Den indeholder 

ofte Gange af Qvartz, derimod har jeg hidtil ei fundet Spor i den til 

Metaller, ligesaalidet som til organiske Levninger. 

Disse Strækninger af Ralksteen danne jævnt afrundede Bjergrygge, 

der dog ofte have et vildt og malerisk Udseende ved fremstikkende nögne, 

bratte Fjeldvægge, og ved overordentlige Sönderrivninger af Klippe- 

masserne. De ere bedækkede med en eiendommelig Vegetation, Catinga 

kaldet, characteriseret i sin Sammensætning ved Mængden af tornede 

Slyngplanter, Buske og Træer, blandt hvilke flere Arter Cactus spille 

en vigtig Rolle, og i sit Physiognomie ved det periodiske Affald af 

Lövefi den törre Aarstid. 

Foruden disse sammenhængende Bjergrygge, fremtræder Kalk- 

stenen snart under Form af isolerede Höie, snart som ringformige For- 

höininger, der indeslutte en bækkenformig Fordybning. Som en Fölge 

af denne Overfladens Dannelse viser sig i Kalkegnene det, ellers i det 
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Indre af Brasilien sjeldne, Syn af en Mangfoldighed af Landsöer. Et, 

andet physiskt Phænomen, der knytter sig til Egnens Ralkrigdom, er 

den pludselige Forsvinden af Floderne (Sumidouro), for at fremtræde 

paa nye i længere eller kortere Afstand. Dette Phænomen hidrörer fra 

Mængden af Spalter, hvormed Ralkstenen er gjennemskaaret, saavel 

under som over Jordskorpen. 

Om disse Spalters Form lader sig intet sige i Almindelighed. 

Snart vise de sig som lodrette Klôfter, der henlöbe i een Retning, snart 

gjennnmskæres de af en Mængde Tverspalter, snart låbe de i Zikzak, 

men ofte udvide de sig i Gange, Ramre, Hvælvinger, og antage andre 

sliye Former, hvor Breden bliver fremherskende. Under denne Form, 

som jeg vil betegne med det fælleds Navn af Huler, fortjene de en 

særegen Omtale. 

Det første, der frapperer Iagttageren ved Betrædelsen af disse 

Huler, er deres afrundede Former. Loftet er hvælvet, og gaaer over i 

Sideveggene med en afrundet Böining; Gulvet, som man vel sjeldent 

faaer at see, viser i disse Tilfælde den samme Overgang i Sidevæggene, 

og man undlader ei at bemærke, at alle fremspringende Kanter, frem- 

komne ved Gangens Böininger eller Forgreninger, ere paa samme 

Maade afrundede. 

Betragter man nüiere Væggene og Loftet, bemærker man, at 

Stenens Overflade er fuld af Ophåininger og Fordybninger, der tabe sig 

i hinanden under de jævneste Böininger. Især bemærker man hyppige 

afrundede Huller, der trænge sig mere eller mindre dybt ind i Stenen, 

g ende blindt. Disse Huller seer man af alle Størrelser, og saavel 

paa Sidevæggene som under Loftet.. Ofte, hvor Væggene danne en 

Fremspringning, trænge disse Huller igjennem fra den ene Side til den 

0 

anden, og danne saaledes Gange, snart smaae, snart store nok, for at 

tillade Gjennemgang, og disse Gange gjentage nu i det mindre de 

samme Phænomener, jeg har beskrevet ved Hovedgangen. 



32 

Stenens Overflade i Hulerne er endvidere glat, ofte i den Grad, 

at den antager Glands; en Egenskab, som i Forbindelse med de afrundede 

Former, giver flere Partier i Hulerne ofte Lighed med Arbeider af 

stöbt Bronze. 

Antallet af de Huler, jeg hidtil har besøgt i Brasilien, belöber 

sig til 88. De her anførte Rjendetegn ere meer eller mindre fælleds for 

dem alle; og de tillade i mine Tanker ingen Tvivl om Maaden, hvorpaa 

de ere dannede. Man troer i disse Huler at gaae ved den klippefulde 

Bred af Havet, og see de af Bölgerne afglattede og forgnavede nögne 

Fjeldvægge. Oprindelsen er den samme, og man nödes til at henflytte 

Dannelsesperioden af disse Huler til hine Tider, hvor enten store Land- 

söer bedækkede alle disse, nu paa det térre staaende, Strækninger af 

Landet, eller hvor de samtlige endnu hvilede i Havets Skjød. Saameget 

er vist, at Filtreringen af Vandene gjennem Ralkstenens Sprækker 

langtfra ei er tilstrækkelig til at forklare disse Phænomener, især de 

dybe og dog blinde Huller, der ere indgnavede i Loftet. 

Alle disse Huler ere meer eller mindre fyldte med Jord. Denne 

Jords Udseende og Beskaffenhed kan jeg fritage mig for at beskrive, 

ved at give en kort Udsigt over de yngste Jorddannelser, der bedække 

Overfladen af Brasilien i disse Egne, thi det er de samme som forefindes 

i Hulerne. 

Sletterne, Dalene og de lavere Höie ere uden Forskjel over- 

trukne med et mægtigt Lag af låse Jordarter, af hvilket ikkun de 

höiere Bjergrygge rage frem. Dette Lag frembyder i Forbindelse 

med en vis Eensformighed, en ikke ubetydelig Mangfoldighed, der deels 

viser sig i dets underordnede Lag, deels i Fremtrædelsen af disse, uden 

en slig Afhængighed, ved Siden af hinanden. 

Den almindeligste Form, under hvilken disse Dannelser vise sig, 

er som et Lag af en råd, grov Leer, af 10 til 50 og flere Fods Mægtighed, 

i hvilket man hverken bemærker Spor til Schichtning eller andre Afson- 
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dringer. Undertiden forfålger man dette Leerlag i betydelige Stræk- 

ninger, uden at iagttage mærkelige Indblandinger, men som oftest 

indeholder det, i större eller ringere Mængde, Rullestene af Qvarts, fra 

Størrelsen af et Duexg indtil af et Menneskehoved. Disse Rullestene 

ere snart omströede uden Orden i Massen, snart danne de mere eller 

mindre regelmæssige Lag. Indblandede imellem disse rullede Qvarts- 

stykker finder man, skjündt i langt ringere Mængde, ligeledes rullede 

Brudstykker af de övrige, her forekommende Bjergarter, ligesom det er 

af dette Jordlag, at man udvasker Guldet og Diamanterne. 

Under en anden og i Provindsen Minas hyppigere Form fore- 

kommer Qvartsen i disse Leerlag som skarpkantede Brudstykker, grup- 

perede sammen til at danne regelmæssige Lag af I til 14 Fods Mægtighed, 

og ofte af meget betydelig Udstrækning. Dette Gruuslag holder sig i 

forskjellig Dybde i Leeret, men naaer ofte Overfladen, og frembringer 

da de saa eiendommelige Gruus- campos, ubrugbare for Agerdyrkeren, 

men prydede med en særegen Vegetation. Mellem Qvartsen finder 

man, skjündt i meget ringe Mængde, Brudstykker af andre Bjergarter, 

især af Jernsteen*). 

*) Oprindelsen til disse Gruuslag var mig længe en Gaade, indtil nærmere Under- 

sögelser af Forholdene i Hovedkjæden oplyste mig om denne Gjenstand. Man 
bemærker heri, som et af de vigtigste Led i denne Kjædes Sammensætning, meget 

mægtige Led af Talkskifer med talrige Gange og uuderordnede Lag af Qvarts. 

Denne Talkskifer befinder sig paa de fleste Steder, og indtil betydelige Dybder i 

en saa overordentlig Grad af Decomposition, at den lader sig ælte mellem Fingrene 

som Leer, og dens Qvartslag smuldrer hen ved Beröring i större og mindre skarp- 

kantede Brudstykker. Undersöger man Diluvionslagene om Foden af denne Bjerg- 

kjæde, da seer man den råde homogene Leer her forvandlet til en Masse, sammensat 

af lutter Stykker af Talkskifer, hvis Lag derfor ligge i alle Retninger, samt inde- 

holdende de samme Gruuslag, men mere regelmæssigen ordnede, saa at de ofte 

synes sammenhængende Qvartslag. At denne Talkskifer befinder sig paa et secon- 
dairt Leie, beviser dens uordentlige Schichtning, og forfolger man den i sin Ud- 

bredning fra Foden af Bjergkjæden, kan man paa mangfoldige Punkter overbevise 
sig om dens gradvise Overgang i, og Forvandling til den almindelige rode Leer 
med sine Gruuslag 5 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. E 
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Lerets Farve forandrer sig undertiden fra råd til bleeg okker- 

guul, og med denne Forandring i Farve forbinder sig som oftest en 

stårre Fiinhed og Ublandethed i Sammensætning, samt et svagt Spor af 

Schichtning eller Afsondring i ternigformige Masser. 

At disse Leerlag afvexle med Lag af Sand, har jeg hidtil ei havt 

Leilighed til at iagttage; derimod fremtræder denne sidste Dannelse paa 

Overfladen, og i en Udstrækning af flere Lengdegrader, i den brede 

Dal, i hvilken St. Franciscofloden flyder. 

Men den mest afvigende Form, under hvilken disse yngste 

Dannelser fremtræde i Brasilien, er den, som er bekjendt i Landet under 

Navnet Tapanhoa-canga (INegerhoved), ogsaa slet hen Canga kaldet. 

Som Lavaströmme seer man denne Masse udgydt over Sletter, Dale og 

Bakker, ja selv over de hüieste Bjergrygge af Brasilien. Den forekommer 

hyppigst i de Egne, hvor Jernsteensbjergene af Urdannelsen fremtræde. 

Denne Dannelse bestaaer i et Jernconglomerat, sammensat af rullede 

og kantede Brudstykker af Qvarts og af andre af Landets Bjergarter, 

men fornemmeligen af dem af Jerndannelsen selv, som Jernglimmerschifer, 

Jernglands og Magnetjernsteen, forbunden ved et jernholdigt Bindemiddel 

af guul, råd eller sort Farve. Undertiden forsvinder Brudstykkerne og 

Bindemidlet bliver alene tilbage. Den danner en fast steenhaard Masse 

med glat, tildeels glindsende Overflade, og er i sit Indre fuld af blære- 

formige Huller, hvorved den faaer Udseende af en Slakke. Den inde- 

holder meget ofte Steenmarv, og som tilfældige Bestanddele forekomme 

i den de samme Mineralier, der findes i den almindelige råde Leerjord, 

navnligen Guld; hvilket ofte forekommer i tilstrækkelig Mængde til at 

bearbeides. Dette Conglomerat forekommer ligeledes som Udfyldnings- 

jord i Hulerne, og indeholder de samme Dyrlevninger, som den råde Leer- 

jord, saa at der ingen Tvivl kan være om Samtidigheden af deres Dannelse”). 

+) Forekomsten af dette Jernconglomerat paa de højeste Bjergtoppe, og dets efter- 
viiste Samtidighed af Dannelse med de üvrige yngste löse Jordlag, der ikkun findes 



Under alle de her omtalte Former forekomme disse nyeste 

Dannelser som Udfyldningsjord i Hulerne*), og deres Hyppighed i disse 

staaer i Forhold til deres Hyppighed udenfor samme, saa at den råde 

Leerjord er den, der almindeligst forekommer, snæt i sin ublandede 

Tilstand, snart med sine Rullesteen- eller Gruuslag. Men det eiendom- 

melige Leirested, i hvilket vi nu komme til at betragte disse Jordarter, 

medförer visse Forandringer i deres Udseende og Sammensætning, som 

det her er Stedet at omtale. 

Den förste af disse Forandringer hidrörer fra Gjennemtræng- 

ning af denne Jord med kalkholdigt Vand. Den ved Fordunstningen af 

Vandet og dets Beröring med de omgivende faste Legemer udskydende 

Kalk sammenbinder den låse Jords Smaadele, og forvandler det hele 

til en steenhaard Masse. Jo låsere Jorden var för denne Indblanding, 

des fastere bliver den efter samme, paa Grund af den större Mængde 

Kalkpartikler, den tillader at afsætte sig imellem dens Smaadele. Derfor 

forhærdes den fine gule Leer ei i den Grad, som den grove råde; dennes 

låse Sammenhæng tillader endog Kalkzinteren at ansamle sig hist og 

her i sammenhængende Masser, der snart ere faste, snart indeholde en 

Huulhed beklædt med smukke fine Kalkspathkrystaller. Endelig forvandle 

sig Lagene af Rullestene og af Gruus, hvis Bestanddele udenfor Hulerne 

udbredte i de lavere Egne, synes at antyde, at hvis disse mangle paa de hoie 
Bjergrygge, dette blot hidrörer fra deres låse Sammenhæng, der ei har tilladt dem, 

at leire sig paa de steile Affald af disse. Bjergrygge. Imidlertid skal jeg ei nægte, 

at jeg har bemærket denne Mangel af de omtalte löse Jordlag paa de høie Fjeld- 

rygge, selv paa de Steder, hvor Terrainet syntes at tillade en Bundfældning at 

leire sig, ligesom paa den anden Side den Skorpe af slakkeformig, lavalignende 

Canga, hvormed Toppen af flere af de høie Jernsteenbjerge er overtrukket, uvil- 

kaarligen minder om en pludselig og forbigaaende Indvirkning udenfra af en meget 

høi Hedegrad, der har smeltet de forvittrede Smaapartikler af Bjergets Overflade, 

og indhyllet de större Brudstykker i denne halvflydende Masse. 

+) Kun den rene Sand gjør en Undtagelse, hvilken jeg imidlertid heller ikke har fundet 
udenfor Hulerne i den Strækning af Landet, i hvilken de hidtil undersøgte 
befinde sig. É 

E* 



vise sig låse og uden videre Sammenhæng indbyrdes, i Hulerne til 

fuldkomne Puddingstene. \ 

En anden Charakteer hvorved Jorden i Hulerne adskiller sig 

fra den udenfor samme, er den langt stårre Righoldighed påa Brud- 

stykker af Ralksteen. Disse forekomme deels skarpkantede, deels meer 

eller mindre afstumpede paa Kanterne, og fra den ubetydeligste Störrelse 

indtil den af overordentlige Blokke. I de indad lukkede Huler, der have 

deres Munding mod Nord, findes de i overordentlig Mængde, fornem- 

melig indad mod Bunden, i de derimod, der have deres Munding mod 

Syd, eller som have to modsatte Aabninger, mangle de eller | findes i 

meget ubetydeligt Antal”). 

Men den vigtigste af de Bestanddele, hvormed Jorden efter sin, 

Nedlæggelse i Hulerne er bleven beriget, er unægteligen Salpeteren. 

Dette Salt udgjör en meget vigtig Industrie- og Udförselsgjenstand for 

de Dele af Landet, hvor disse Huler befinde sig. Dets Oprindelse var 

mig længe uforklarlig, men endelig have talrige Iagttagelser og Forsøg 

overbeviist mig om, at det hverken dannes i Jordlaget, af hvilket det 

vindes, ei heller indeholdes i Ralkstenen, hvori Hulerne findes, men at 

det skylder det over Hulerne sig befindende Lag af Muldjord sin Op- 

rindelse. Reonvandet, der filtrerer gjennem denne Jord, svangres med 

decomponerede Plantedele, og ved Beröringen med Rallstenen paa sin 

Vei gjennem dennes Ridser og Spalter avles dette Salt. 

Som oftest er dette Jordlag bedækket med en Skorpe af Stalagmit. 

Jeg har i min förste Afhandling om Maquinéhulen gjort opmærksom 

påa Forskjellen med Hensyn til Dannelsesmaaden og Tiden mellem denne 

+) Dette Resultat er grundet paa lagttagelser af et saa stort Antal af Huler, at det 
forckommer mig, at denne Omstændighed ei kan ansces for tilfældig, og den 

naturlige Forklaring, der tilbyder sig af den, er den, at Vædsken, af hvilket det i 

Hulerne nedlagte Jordlag har bundfældet sig, har bevæget sig i Retningen fra N. 

mod S, og med tilstrækkelig Voldsomhed, for at fore med sig de större og mindre 

Kalksteensblolike, der laae adspredte i og udenfor Hulerne. 
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Frembringelse af Drypsteendannelsen, og de söile- eller bladformige 

Frembringelser, der snart som Stalaktiter hænge ned fra Loftet og 

beklæde Væggene i de mangfoldigste, phantastiske og ofte ubeskrivelig 

skjönne Former, deels som Stalagmiter hæve sig liig umaadelige Söiler 

eller Regler fra Gulvet af Hulerne. Den uden Sammenligning langt 

störste Deel af disse, hvad Massen angaaer, hidleder sin Dannelse 

fra Tider, der gik forud for Indbringelsen af Jordlaget; thi dette har 

leiret sig som om deres Fod, som det udenfor Hulerne har leiret sig om 

de ældre Bjerge. En uendelig langt ringere Deel har dannet sig efter 

samme, og denne Dannelse vedbliver endnu hver Dag, den fortsætter 

sig under Iagttagerens Öine. 

Stalagmitskorpen, der bedækker Overfladen af Jordlaget, maa deri- 

mod have dannet sig sildigere. Til dens Dannelse have forskjellige Aarsager 

bidraget, hvilke det er af störste Vigtighed at skjelne fra hinanden, for 

at bestemme Alderen af de organiske Levninger, der findes under denne 

Skorpe. 

Jeg har i den anførte Afhandling efterviist, at Dannelsen af de 

süile- og bladformige Drypsteensfrembringelser er Virkningen af en 

langsom Proces. Gaaer Drypningen hurtigere for sig, da opveier den afri- 

vende Virkning af Draabens Fald den tilsættende, og Stalagmitblokken 

udhules under Drypningsstedet istedetfor at voxe. 

Det af Stalagmitblokken nedrindende kalkholdige Vand ansamler 

sig i de förste Fordybninger, det forefinder ved sammes Fod. Her, og 

paa sin Vei derhen, afsætter det efterhaanden sin Kalk, og saaledes 

opstaaer om Stalagmitblokkens Fod og i dens nærmeste Fordybninger 

en Skorpe, paa hvis Forögelse Vandet vedbliver at arbeide, indtil For- 

dybningens Udfyldning afleder dets Vei til de næste Fordybninger. 

Stænkene af de paa Stalagmitsöilen faldende Draaber bidrage fra deres 

Side ligeledes til Dannelsen af en slig Skorpe paa Gulvet omkring Söilen, 

og man erkjender denne lettelig paa de utallige smaae Ujevnheder, ofte med 
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blanke Chrystalflader, af dens Overflade, hvilke give Gjenstandene, de 

overtrække, et oversukkret Udseende, og ofte frembringe de ziirligste 

Dannelser. ' 

Den, der besöger Hulerne for at beundre Skjönheden af deres 

phantastiske Draperier, dvæler gjerne ved Dannelserne af den Natur, 

jeg her omtaler. For Zoologen have de mindre Interesse; thi Gjen- 

standene, de indeslutte, ere som oftest af en meget ny Oprindelse. Jeg 

har i slig Stalagmitskorpe, og som Rjerne i disse “Confetti”, fundet de 

friske Knokler af nulevende Dyr, Conchylier, ja selv et Stykke Trækul, 

sandsynligviis fra Besög af de Vilde. Ei sjeldent griber man saa at 

sige Naturen i Gjerningen i disse Incrusteringer, i det af en Hob paa 

Gulvet liggende Smaaknokler nogle ere aldeles begravede og omgivne 

af denne Skorpe, medens andre stikke frem af samme, og andre endnu 

ligge urörte, ventende paa en Indhyldning, der vil unddrage dem vort 

Blik, for maaskee at opbevare dem for kommende Slægter. 

Da denne Dannelse hidrörer fra Virksomheder, som daglig finde 

Sted paa Jordens Overflade, nemlig fra Infiltrationen af Regnvandet 

gjennem Kalkstenens Ridser, er der ingen Grund til at antage, at den 

ei skulde have gaaet for sig i Tidsrummet, der gik forud for Indbrin- 

gelsen af Jordlaget i Hulerne, og Erfaring har overbeviist mig om, at 

det virkelig er Tilfældet. Jeg har oftere havt Leilighed til at iagttage 

under Jordlaget en slig skorpeformig Udbredning fra Stalagmitsöilernes 

Fod, med Dannelse af de zürlige bækkenformige Incrusteringer, som ere 

bekjendte her i Landet under Navnet: pias (Dübebækkener). 

Uafhængig af denne Dannelsesmaade af Gulvets Stalagmitskorpe 

har man ofte Leilighed til at iagttage en anden, mere umiddelbar. I de 

fleste Huler seer man, i det mindste i Regntiden, paa et eller andet 

Sted Vandet at dryppe ned paa Gulvet og danne mindre eller större 

Bækkener. Paa Bunden af disse, samt om deres Rand, gjentage sig nu 
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de samme Phænomener, som jeg nylig beskrev, og saaledes opstaae 

smaae incrusterede, som oftest fordybede Steder paa Hulernes Gulv. 

Disse tvende Oprindelsesmaader af Gulvets Stalagmitskorpe i 

Hulerne ere uomtvistelige, og ville i mange Huler, hvor Gangene ere 

snevre, og Væggenes Stalagmitbeklædning betydelig, gjøre tilstrækkelig 

Rede for dette Phænomen. Men vil man anvende dem som en almin- 

delig Forklaring paa samme, undlader man ei at bemærke deres Util- 

strækkelighed i mangfoldige Tilfelde. Jeg taler her om de rummelige 

brede Sale, hvori Hulerne ofte udvide sig, i hvilke man seer den vide: 

Overflade af det jævne Jordlag overtrukket med en Skorpe af Stalagmit, 

som Vandfladen med sin Iisskorpe, uden at nogen Drypning fra Loftet 

antyder Adgangen for Tiden af incrusterende Vand, og uden at nogen 

Stalagmitbeklædning af Væggene eller Loftet minder om, at den fordum 

har fundet Sted. 

Jeg har i den omtalte Afhandling gjort opmærksom paa de 

Grunde, hentede fra Beskaffenheden og Opbevaringstilstanden af 

Knoklerne, der findes i og umiddelbart under denne Skorpe, som nåde 

til at antage, at dens Dannelse hidrörer fra det Tidsrum, der fulgte 

umiddelbart paa Indbringelsen af Jordlaget, og at den skylder sin Op- 

rindelse den overordentlige Tilstand, hvori Jordklodens Overflade befandt 

sig, som en Fölge af hiin ligesaa overordentlige Begivenhed, der bevirkede 

Dyreverdenens Undergang og Indbringelsen af dens Levninger i Ilulerne. 

Denne almindelige Skorpe, der beklæder Jordlagets Overflade 

med faa Undtagelser i alle Huler, mangler aldeles under samme; og 

denne Mangel, der contrasterer saa stærkt med de overordentlige Masser 

af Stalagmitblokke, i hvilke, som jeg alt har gjort opmærksom paa, 

Drypsteensdannelsen har udfoldet sig i hine fjerne Tidsrum, der gik 

" forud for Indbringelsen af Jordlaget, forener sig med de anférle Grunde 

for at godtgjåre deres forskjellige Oprindelse. 

Maaskee har jeg trættet Selskabets Opmærksomhed forlænge med 
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denne ;Gjenstand. Dens store praktiske Vigtighed maae tjene til min 

Undskyldning i denne Henseende. Tilkommende Forskere i denne Ver- 

densdeels Huler ville heri finde et Vink, der vil lede dem sikkert i 

Opsögelsen af deres Skatte og i Bestemmelsen af disses Ælde. Det 

samme gjelder om de Bemærkninger, jeg nu gaaer over, til angaaende 

Forekomsten af Knoklerne i Hulerne. 

Den störste Deel af Hulerne have deres Mundinger beliggende 

saaledes, ‚at Regnvandet trænger ind i dem, snart som ubetydelige og 

periodiske Ansamlinger (enchoradas), snart som vedvarende Strömme. 

Dette Vand finder ofte ei andet Aflöb end gjennem Spalter i Hulens 

Gulv, men ofte fortsætter det sit Löb gjennem Hulen og træder ud af 

en anden Munding. Med dette Vand föres Jord og organiske Levninger 

ind i Hulerne, hvilket det er nödvendigt at adskille fra de ældre Nedlag 

af samme Art. Det er derfor af hüiesie Vigtighed, får man skrider til 

Undersøgelsen af en Hule, at afgjöre, hvorvidt Vandet har havt Adgang 

til samme i senere Perioder., Til Lykke er intet Punkt i Hulernes 

Undersøgelse lettere end dette. 

I mange Tilfælde viser sig den udtörrede Seng af den gjennem- 

löbne eller periodisk gjennemlåbende Ström saa tydeligt, at den ei kan 

undgaae Opmærksomheden. En rendeformig Fordybning i Hulens 

Jordlag, der ofte naaer til Rlippens nögne Grund, belagt med Sand og 

Rullestene, efterlader ei nogen Tvivl. Man finder paa denne Flodsæng 

friske Skaller af nulevende Snegle, Stykker af Grene, Ridder, Blade o.s.v. 

Hvor dette Spor mangler, tjener Beskaffenheden af Jorden og 

dens Indhold selv til Skjelnemærke. Er Jorden lås og let, af graae eller 

sort Farve, indeholder den mindste Spor til Rodtrevler, Bladskeletter og 

andre Plantedele i ikke forkullet Tilstand, bemærkes Lugt eller Smag 

ved den af formuldede Plantedele, da lades ligesaalidet Tvivl om dens 

nyere Øprindelse, selv i de sjeldnere Tilfælde, hvor man ei kan efter- 

spore Veien, paa hvilken den er indfört; thi i de fleste Tilfælde lader 
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denne sig med Lethed eftervise. Vanskeligere bliver Undersøgelsen, 

hvor selv disse Kjendetegn mangle., Der gives Nedlag af Jord i Hulerne, 

"1 hvilke intet Spor til slige vegetabilske Indblandinger finder Sted, og 

som dog, om ei have været förte ind i senere Tider af Vandene, dog 

have været underkastet disses Indvirkning. De sikkreste Kjendetegn paa 

denne Jord ere: en meget bleg Farve, der grændser til det askegraae, 

en stærkere Indblanding af Sand, end almindelig paa Overfladen, og 

Aftagelse af denne Indblanding nedad, Tilstedeværelse af Rullestene, 

der ligge låse ovenpaa Overfladen, Mangel paa Salpeter, og endelig 

Mangel paa Stalagmitskorpe. "Hvor disse Kjendetegn findes forenede, 

kan man sikkert regne paa, at Vand har havt Adgang til Hulen, og 

meer eller mindre indvirket paa Jordlaget, hvis Indbringelse det imid- 

lertid ei har bevirket. 

Undersøgelsen af dette Slags Huler udkræver den hüieste Op- 

mærksomhed, da deels senere indbragte Dyrelevninger kunne ved de 

gjennemlöbende Vande være blevne bedækkede med Jorden, og deels 

Levninger af Forverdenens Dyr, der befandtes i Jordlaget, ved Vandene 

kunne vere blevne udvaskede og nedlagde paa Steder, hvor, man let 

vilde miskjende deres Oprindelse og Ælde. Jeg har havt Exempler 

paa begge Tilfælde. 

Dog er det ikke alle Huler, som frembyde saadanne Vanskelig- 

heder. Ved de fleste af de Huler, som indeholde Forsteninger, 

danner en eneste Aabning, anbragt i Klippens nögne, lodrette 

Væg, ophüiet over det omgivende Dække af Muldjord, og ofte 

beskjærmet ved et overhængende Tag af Kalksteen, ei sjeldent Ind- 

gangen til disse Helligdomme. En Skorpe af rödlig Stalagmit ud- 

breder sig liig et Teppe over Hulens Jordlag, og trækker Grændsen 

mellem Fortid og Nutid. Ingen af Naturens ådelæggende Kræfter have 

Vid Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. F 
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her havt deres Spil; urört ligger alt som det nedlagdes ved den store 

Begivenhed, der trak Forhænget for hiin Verden og dens Beboere. 

Her er Skuepladsen, paa hvilken jeg agter at fore Læseren ind, thi hvad 

denne Skorpe bedækker, hvad dette Jordlag indeslutter, tilhårer alt uden 

Undtagelse hiin forsvundne Verden. 

Af disse korte Bemærkninger sees, at i de fleste Tilfælde Fore- 

komstforholdene alene ere tilstrækkelige til at anvise Dyrelevningerne 

deres rette Plads i Tiden. Men der gives andre Kjendetegn, hentede 

fra Forsteningernes egen Natur og Beskaffenhed, som afgive en endnu 

sikkrere Ledetraad i denne Henseende. 

I de langt fleste Tilfælde er Udseendet af de fossile Knokler 

fölgende: De ere hele og ubeskadigede, og have bevaret deres mindste 

Fremspringninger, deres fineste Spidser og Kanter. De ere paa Over- 

fladen af en smuk rådlig okkerguul Farve, og i Bruddet af den reneste 

hvide. De ere langt lettere, end friske Knokler, og overmaade spröde, 

saa at de ved uforsigtig Beröring smuldre hen mellem Fingrene; de klæbe 

stærkt til Tungen; lagte paa Glider farves de sorte, og udbrede, skjöndt 

i ringe Grad, en forbrændt og stinkende Lugt. Endeel af Jorden, hvori 

de have lagt, bliver altid hængende ved dem, deels som et fiint Stöv 

eller Skorpe, deels som Udfyldning af deres Huller og Fordybninger. 

Har den omgivende Jord været gjennemtrængt af Kalkzinter, da voxer 

den saa fast til Rnoklen, at det er umuligt at befrie denne fra samme, 

paa Grund af deres faste Sammenhæng, forenet med Jordens Haardhed 

og Knoklernes Sprüdhed. | 

I sjeldnere Tilfelde have disse Knokler, med Bibeholdningen af 

deres ubeskadigede Overflade, af deres rene hvide Farve, og af deres 

organiske Structur i Bruddet, undergaaet den Forandring, at Cellerne 

af deres indre Væv ere blevne beklædte, ja ofte ganske udfyldte med en 

steenhaard Masse, og at med denne Forandring forener sig en betydelig 
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Forögelse i Vægt, saa at disse KRnokler synes at have den specifiske 

Tyngde af Ralkstenen. Jeg kalder Knoklerne i denne Tilstand forstenede. 

Endelig forekomme disse Knokler i en tredie Tilstand, der afviger 

endnu mere fra den oprindelige, end de to foregaaende. I denne Til- 

stand er selv den organiske Structur forsvundet, og istedet for Kuokle- 

substanzen traadt Ralkspat. Denne Forvandling har jeg havt Leilighed 

til nærmere at omtale: i min Afhandling om Hulen ved Cerca grande, 

og jeg har der efterviist, at den hidrörer fra et forlænget Ophold af 

Knoklerne under Vand. 

Hvad de mechaniske Forandringer angaaer, der ere foregaaede 

med disse Rnokler, da kunne de deles i trende Rlasser. Forandringerne 

af første Klasse bestaaer i Sprækker og Revner, der forlöbe i alle Ret- 

ninger, men meest paa langs, og som ei sjeldent er forbunden med en 

meer eller mindre bemærkbar Sammentrykning af Knoklen. I disse 

Tilfælde er den indre Overflade af Knoklens Marvhule, samt af dens 

Cellevæv, saavelsom Sprækkernes Flader selv overtrukne med samme 

rödliggule Farve, som Knoklens ydre Overflade. Er Jorden, der om- 

giver Knoklen, gjennemtrængt med Kalkzinter, da findes i slige Tilfælde 

disse samme indre Overflader af Knoklen overtrukne med en tynd Skorpe 

af meget fine Kalkspatkrystaller, derimod ere disse Knokler ei fyldte 

indvendig med Jord. Da forresten den ydre Overflade er fuldkomment 

ubeskadiget, er det indlysende, at slige Knokler have været indhyldede i 

meer eller mindre frisk Tilstand i Jordlaget, og at de först efterhaanden 

i Tidernes Löb ved deres tiltagende Sprödhed have begyndt at give 

efter for det vedholdende Tryk, der hvilede paa dem. 

Til denne Klasse höre endvidere de Beskadigelser, jeg har 

omtalt ved Knoklerne i Maquinéhulen. Knoklerne vare her ei blot fulde 

af Revner, men ofte aldeles knuste, dog saaledes, at Brudstykkerne laae 

i deres naturlige Leie mod hinanden. Jeg har sammesteds gjort 

opmærksom paa, hvorledes dette Phænomen, saavelsom endeel andre, 
F* 
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samme Hule tilbyder, ikkun kunde forklares ved Antagelsen af Indvirk- 

ningen af store Steenmasser paa Dyrene, forsynede endnu med deres 

Kjöd og Hud. | 
Den anden Klasse af mechaniske Forandringer, disse Knokler 

have undergaaet, hidröre fra Indvirkningen af Rovdyrtænder, og disse 

Forandringer staae fölgeligen i Forhold, deels til Modstanden, Knoklen 

tilböd mod Tanden, deels til Rovdyrets Natur, fra hvilket Beskadigelsen 

hidrörer. Rovdyr, der söge en fortrinlig Deel af deres Næring i Knok- 

lerne selv, og som vare forsynede med knusende Organer, som Forver- 

denens Hyæner i Europas Huler, manglede i denne Verdensdeel, og 

andre traadte i deres Sted, der have foreviget deres Minde paa en Maade, 

som var langt mindre ådelæggende for Levningerne af det Bytte, de 

ophobede omkring sig. 

Da denne Art af Beskadigelse er meget let at erkjende, opholder 

jeg mig ei videre ved den. Jeg behöver neppe at bemærke, at Brud- 

stykkerne ere adspredte imellem hinanden, og overalt omgivne af, og 

fyldte med Jord. Ofte finder man dem desuden begnavede af smaae 

Dyrs Tænder. 

É Den tredie Klasse endelig af disse mechaniske Forandringer ved 

Knoklerne bestaaer i en Afstumpning af deres Spidser og Kanter, kort 

i en Afslibning. Jeg har i Afhandlingen over Hulen Cerca grande 

gjort Rede for dette mærkelige Phænomen, og godtgjort, at det virkelig 

hidrörer fra Indvirkningen af Vandet, der i hine Tider har havt Adgang 

til de Huler, hvori disse rullede Knokler findes”). 

+) Jeg anseer det for overilådigt, her at omtale de mechaniske Beskadigelser, nogle 
Knokler have været udsatte for i de Huler, i hvilke der have været arbeidet paa 

Salpeter, deels som tilfældige, deeis som let erkjendelige paa det friske Brud. 
Brasilianerne værdige disse Knokler aldeles ingen Opmærksomhed, skjöndt deres 
Tilstedeværelse i Hulernes Jordlag ei er dem ubekjendt. Ja vilde man fæste Lid 

til deres Angivelser, hvilke jeg ved talrige Erfaringer har lært at skatte tilborligen, 

maatte Forekomsten af Knokler i Hulernes Jordlag endog være et mere almin- 

L 
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I alle Tilfælde, jeg hidtil har omtalt, have Knoklerne været be- 

skyttede mod Atmosphærens Indvirkning, deels ved deres Indhyldning i 

Jordlaget med sin Stalagmitskorpe, deels ved deres Leie i Vandet. 

Men ei alle Dyrelevninger fra Fortiden have været nedlagte under saa 

gunstige Forhold. Jeg har ei sjeldent fundet slige Levninger i Hulerne, 

der formedelst deres Leie i en bækkenformig Fordybning paa et ophöiet 

Sted, have undgaaet de andres Skjæbne, at begraves af den sig bund- 

fældende Jord, og slige Levninger frembyde det frappanteste Exempel 

paa Tidens fortærende Tand. De for Atmosphærens Indvirkning nær- 

mest udsatte Dele ere hensmuldrede, og have forvandlet sig til et guul- 

agtigt Stév. Dette Stöv, ved at bedække de underst liggende Dele, har 

afholdt Tidspunktet for disses Oplösning, og saaledes er det lykket mig 

undertiden at uddrage bestembare Knokler af slige naturlige Gravurner. 

I de Huler, hvor Vandet i senere Tider har havt Indgang, ere 

disse Rnokler undertiden udrevne af deres Leie i Jordlaget, og have ved 

Paavirkningen af Vandet og Luften undergaaet adskillige Forandringer, 

der have fremskyndet deres Decomposition, og nærmet dem i Udseende 

til halvdecomponerede Knokler af den nuværende "Tidsperiode. Dette 

Tilfælde er forekommet mig eengang, og jeg tilstaaer, at hvis ei Rnok- 

lernes Störrelse, der antydede et Dyr langt större end noget nulevende 

Pattedyr i denne Verdensdeel, havde tiltrukket min Opmærksomhed, 

havde jeg miskjendt deres Ælde. Til Lykke ere disse Tilfælde, hvis 

deligt Phænomen, end det virkelig er. Jeg har iövirgt aldrig bemærket, at de 
have tænkt over nogen Forklaring af disse Knoklers saa mærkelige Leiesteder. 
De hidlede dem alle uden Forskjel fra Mennesker, hvilke de da efter Behov tillægge 

en kæmpemæssig Størrelse, uden at denne Omstændighed af Forskjellen i Storrelse 

synes at vække deres Forundring. Mere opvækker det deres Forundring, at nogen 

kan give sig den Möie, at samle disse Knokler, da de ei indsee at deres Værdie i 

Apothekene (thi andet Brug af dem forsøger man forgjæves at bibringe dem) vil 
kunne dække Omkostningerne forbundne med deres Udgravele. De fleste holde 
derfor Knoklerne for en Skingrund, og Diamanter, Guld eller andre Skatte for 

det egentlige Maal for vore Hulereiser, hvilke have forsynet Beboerne med rigeligt 
Stof til Underholdning og til Gisninger, den ene latterligere, end den anden. 
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jeg tår slutte af mine hidtil gjorte Erfaringer, sjeldne; men, hvor de 

maatte forekomme, byder Forsigtigheden, at erklære sig for en nyere 

Oprindelsesmaade i alle Tilfælde, hvor ei umiskjendelige Charakterer, 

hentede fra Rnoklernes Form og Störrelse, vidne om det modsatte. 

Imidlertid gjentager jeg den Bemærkning, at blandt alle de Dyrearter af 

Forverdenen, der i det fölgende ville blive beskrevne, ikkun Levningerne 

af denne ene befinde sig i dette Tilfælde, hvilket jeg ei skal undlade paa 

sit Sted nærmere at oplyse; alle de övrige ere fundne under Forhold, 

der ei lade mindste Tvivl om deres Oprindelse. 

Förend jeg gaaer over til den nærmere Beskrivelse af de forsvundne 

Dyrearter, til hvilke disse Levninger håre, anseer jeg det for passende 

endnu at forudskikke nogle faa Bemærkninger om de Dyr af den nule- 

vende Skabning, der opholde sig, eller hvis Levninger forefindes, i de 

samme Gjemmesteder, der have opbevaret for os en saa forbausende 

Mængde af Forverdenens. 

Den fürste Plads paa denne Liste fortjener Familien af Flagger- 

musene. Faa ere de Huler, der ei herbergere nogle Individuer af denne 

Dyrefamilie, men utroligt er for den, der ei selv har seet det, den over- 

ordentlise Mængde, hvori de forekomme i nogle. Der gives Huler, 

sedvanligen af den Grund af Indvaanerne “Lappas dos Morcegos” 

a: Flaggermuus-Huler kaldte, der blive gjorte tildeels utilgjengelige 

ved disse Dyr. Deres flydende Excrementer, der bedække Væggene og 

Gulvet i store Strækninger, gjöre dette ofte saa slibrigt, at man paa 

skraae Steder kun med stårste Fare kan passere, ligesom den stærke 

ammoniakalske Stank de udbrede, truer med at qvæle dem, som Vinde- 

sygen eller Videbegjerligheden lokker ind i disse mörke Labyrinther, 

Jeg har seet betydelige Strækninger af Loftet bedækkede med disse 
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Dyr, såa tæt trængte til hinanden, at man troede at see en Brolægning 

for sig. Ei uden Fare vover man sig ind i de indre Afkroge af slige 

Huler, thi deres pludselig opskremmede Sværme sætte Luften i en slig 

Bevægelse, at Lysene udslukkes. Ei blot i levende Tilstand træffer man 

dem i Hulerne, man seer dem fastklamrede med Bagbenene, hængende 

dående eller dåde under Loftet, og man ståder paa dem i alle Grader 

af Decomposition omstråede paa Gulvet. Jeg har fundet i disse Huler 

endeel Arter af Slægterne Phyllostoma, Molossus, Glossophaga, Vesper- 

tilio og andre, men den hyppigste af alle, der forekommer i visse Huler 

i saa forbausende Mængde, er en ny Slægt, der ved sin mærkelige 

Tandform ei blot afviger i höi Grad fra de övrige Slægter af denne 

Familie, men endog staaer isoleret i Pattedyrklassen *). 

Ligesom Flaggermusenes Familie indtager den fårste Plads paa 

Listen af de af Nuverdenens Pattedyr, der opholde sig i Hulerne, saa- 

ledes fortjener Gnavernes Familie Forrangen, naar vi tage Hensyn til 

Massen af Levninger, de have efterladt i samme. Da denne Familie 

ogsaa spiller en vigtig Rolle blandt Levningerne af Forverdenens Dyr, 

og da de nulevende Arter af samme, der beboe dette Land, kun ere 

ufuldkomment bekjendte, anseer jeg det for nådvendigt, at forudskikke 

en kort Oversigt over disse, i hvilken, saavelsom i de fålgende Oversigter 

over andre Familier, jeg indskrænker mig til de Arter, jeg af Oiesyn 

eller troværdige Folks Beretning veed at opholde sig i den Deel af 

Landet, i hvilken de undersøgte Huler befinde sig**). 

+) Jeg skal med det første indsende Beskrivelse og Tegning af dette mærkværdige Dyr. 

++) Brasilien indeslutter inden sine vidtudstrakte Grændser en stor Forskjellighed af 

climatiske og övrige physiske Forhold. 1 dets sydlige Provindser forsvinde de fleste 

tropiske Former, saavel af Dyre- som Planteriget, og nye optræde. En ikke meget 

ringere Forskjel tilbyder Modsætningen mellem de indre Höisletter og det smale 

Kystland med sin høie skovbeklædte Grændsemuur. Jeg har derfor i disse Over- 

sigter ei kunnet tage Hensyn til denne reen politiske Afdeling af Sydamerika. 

Da det desuden kan betragtes som en uomtvistelig Sandhed, at Ferverdenens Dyr 
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I Spidsen stiller jeg naturligen den störste hidtil bekjendte 

Gnaver Kapivaren. Den er udbredt over alle varme Dele af det östlige 

Sydamerika, og dens amphibiske Levemaade unddrager den for endeel 

de Forfölgelser den er udsat for, som et for Kornmarkerne skadeligt 

Dyr. Man kjender kun een Art af denne Slægt: Hydrochoerus Capi- 

bara. Efter den fölger i Størrelse og almindelig Udbredning Pacaen 

(Coelogenys Paca). Som et agtet Vildt forfölges den meget, og har 

paa mange Steder mærkelig aftaget i Mengde. Den varierer i alle 

Nuancer fra lys guulbruun til sortbruun, og jeg kan efter mine Erfa-. 

ringer ei stadfæste Adskillelsen af de tvende Arter ©. fulvus og C. fuscus. 

Brasilianerne, der have et meget fiint Oie for bestandige Forskjellig- 

heder, og som i mange Tilfælde see Artsforskjelligheder, hvor Naturfor- 

skeren kun erkjender Varietetsforskjelligheder, antage eenstemmig ikkun 

een Årt af Paca. 

Det samme gjælder om Gutia (Dasyprocta Aguti) og om Perea 

(Anema Aperea), de eneste Arter i deres Slægter i de Egne af Brasi- 

lien, jeg har bereist. Af Hareslegten gives een Art: Lepus Tapeti, en 

Mellemting mellem Kaninen og Haren, med hvilken sidste den dog 

stemmer mere ‘overeens i sin Levemaade. Egernslægten tæller ligeledes 

kun een Art: Sciurus estuans, og endelig slutter denne Fortegnelse med 

et Dyr (Sphiggurus spinosa F. C.), der sikkert vilde været for en stor 

Deel udryddet, paa Grund af dens Langsomhed og Ubehændighed, hvis 

Naturen ei havde forsynet den med sit farlige Pandser, der sikkrer den 

mod alle sine Fjender. 

Dette er Listen paa de hidtil bekjendte Gnavere, der i vore Dage — 

beboe disse Egne af Brasilien. Større er Antallet af dem, der hidtil 

- 

i Regelen have levet paa de Steder, hvor Levningerne findes, maa en geographisk 
Sammenligning af Nuverdenens Dyr med Forverdenens nödvendig indskrænke sig 

til den Omkreds, i hvilken disse sidste ere fundne. 
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have undgaaet Naturforskerens Opmærksomhed, og som det er af Vig- 

tighed at kjende. De spille en betydelig Rolle i Huledyrenes Historie. 

Jee begynder med Slægten Echimys eller de piggede Rotter"). 

Af denne Slægt leve i disse Egne 4 Arter, alle forskjellige fra dem, 

man har beskrevet fra Paraguai og Guiana. Den störste af disse fire 

Arter er af Størrelse som Pereåen, de andre overtræffe ei vor Huus- 

rotte i Størrelse. De ere natlige Dyr, der tilbringe Dagen i Huller 

under Jorden i Skovene; de nære sig saavel af Frö som af Insecter, hvis 

afrevne Vinger og Vingedækker man finder omströede udenfor deres 

Huller. I deres indre Bygning frembyde de flere eiendommelige Trek, 

men knytte sig i det hele taget nærmest til Pindsviinafdelingen (Hystrix), 

hvilken de i flere Punkter forbinde med Cavierne og navnligen med 

Slægten Dasyprocta, ligesom de i enkelte Trek minde om de egentlige 

Rotter. Den almindeligste Art, som siden nærmere skal beskjæftige os, 

er af Störrelse som en Rotte, og adskiller sig fra de andre ved en Fure 

paa den forreste Flade af dens Skæretænder, hvorfor jeg foreslaaer for 

den Navnet Echimys sulcidens. 

Af Rotteslægten kjender jeg 5 Arter, der alle synes forskjellige 

fra de af Azzara og Rengger for Paraguai beskrevne, saavidt man kan 

slutte af disse Forfatteres utilstrækkelige Beskrivelser. De to af disse 

opholde sig i Husene, de tre andre paa Marken og i Skoven. Af de 

første forekommer den ene mig identisk med vor Huusmuus (Mus mus- 

culus), den anden derimod er forskjellig fra vore tvende Arter af Huus- 

rotter: Mus decumanus og Mus rattus. Paa Grund af de lange bårste- 

formige sorte Haar, der hist og her ere adspredte paa dens Pels, kalder 

jeg den indtil videre Mus setosus. Den er indvandret i disse Egne i 

Begyndelsen af dette Aarhundrede, og har fortrængt af Husene en 

+) Da det her ei er Stedet, forbeholder jeg mig til en senere Leilighed at give en 
detailleret Beskrivelse af den indre Bygning af denne mærkelige og hidtil fra 
dette Synspunkt ubekjendte Slægt. 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. G 
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anden Art, der er mindre, af smuk chocoladebruun Farve paa Ryggen, 

castaniebruun paa Siderne, hvid paa Bugen, udmærket endvidere ved : 

sin fine korthaarede Pels, og sin korte silkehaarede Hale; den sidste 

finder man nu kun, skjöndt i det hele taget sjeldent, paa Agre og dyr- 

kede Steder. En 4de, endnu mindre Art forekommer i Haverne. Den 

er af Stürrelse som vor Huusmuus, har et stort Hoved, store laadne 

Ören og en meget kort Hale (M. lasiotis m.). Men den mærkeligste 

af denne Slægts Arter forekommer ikkun i Skovene. Jeg har hidtil ei 

kunnet forskaffe mig den i frisk Tilstand, men jeg har hyppigt forefundet 

den i Maven paa de store Arter af Dag- og Nat-Rovfugle. Dens Hale 

er besat med stive udstaaende Haar, hvorfor jeg forelöbigen belegger 

den med Navnet Mus lasiurus. 

Efter denne forelébige Oversigt over Arterne af denne Familie, 

der beboe disse Egne*), gaaer jeg over til at betragte samme med 

Hensyn til de Levninger, de have efterladt i Hulerne, for herved at 

oplyse nogle Punkter ved Forekomsten af de fossile Dyrelevninger 

i samme. 

Jeg begynder med den vigtigste i denne Henseende, den almin- 

delige brasilianske Skovrotte Mus lasiurus. Jeg kjender kun meget faa 

Huler, i hvilke ingen Levninger findes af dette Dyr, og i mange af dem 

forekomme de i saadan Mengde, at de opvække den höieste Forundring. 

For at give et Begreb om en saadan Hule, vil jeg beskrive i Korthed 

den første af denne Slags, jeg har havt Leilighed til at iagttage i Ner- 

heden af Flækken Caxoeira do Campo. Denne Hule har 420 Fod i 

Længde, 6 til 9 Fod i Bredde og 50 til 40 Fod i Höide. Dens Gulv 

var belagt i en Afstand af 20 Fod fra Indgangen med et Lag af Jord, 

der viste sig fuldkomment overeensstemmende med den udenfor liggende 

+) Mocoen (Kerodon rupestre) forekommer ei indenfor Grændserne af det her under- 

sögte Huledistriet, dog falder den sydlige Grændse for dens Udbredning ikkun, faa 

Grader nedenfor samme. 
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Muldjord, og som aabenbart var indslemmet udenfra ved det indlöbende 

Regnvand. Videre inde manglede dette Jordlag, og Hulens Gulv var 

her bedækket med et fodtykt Lag af en braunladen eller sort, meget lås 

Muldjord, aldeles gjennemblandet med smaae Knokler, paa nogle Steder 

stærkere end paa andre. Jeg fyldte med denne Jord en Æske af om- 

trent 4 Cubikfods Indhold og talte ved min Hjemkomst henved 2000 

halve Underkjæver af Mus lasiurus og henved 400 af Didelphis murinus, 

foruden endeel indblandede Kjæber af andre Dyr, som jeg strax nærmere 

skal omtale. Disse Knokler vare for en stor Deel brudte; kun de mindre, 

som Haand- og Fod-Knoklerne, Hvirvlerne, samt de stærkere Rörknokler 

vare hele. Hovederne vare alle uden Undtagelse brudte, saaledes at 

endeel af Hjernekassen (i Almindelighed ossa interparfetalia) manglede; 

ogsaa paa Underkjæverne manglede som oftest den svagere opadstigende 

Green. De vare i en forskjellig Conservationstilstand efter Pladsen, 

de indtoge i Jordlaget; de, der laae dybest, vare brune, spröde og klæ- 

bende til Tungen, Egenskaber, der aftoge opad, saa at de överste vare 

meget friske. Ovenpaa Jorden laae adspredte Vingedækker og Been af 

Torbister. 

Den overordentlige Sammenhobning af Knokler paa dette Sted, 

og deres brudte Tilstand, ledede mig uvilkaarlig paa den Formodning, 

at de maatte have været indförte ved Rovdyr. Senere Undersøgelser 

have lært mig at kjende dette Rovdyr i den almindelige brasilianske 

Huleugle, Strix perlata. Denne Ugle træffer man hyppig i Hulerne, 

hvor jeg ofte har havt Leilighed til at see dens Rede. Under denne 

finder man Hobe af kugleformige Legemer af halvanden til to Tommer 

i Gjennemsnit. Disse Legemer bestaae af sammenfiltede Haar, gjennemvæ- 

vede med de omtalte Knokler, og ere de bekjendte Haarkugler, som Rov- 

fuglene kaste op efterat have fordüiet Rjüdet af deres Rov. Disse Kugler 

falde i Tidens Löb fra hverandre, de mindre varige Dele som Haar 

0.s. v. formulde og forvandle sig til den omtalte låse Jord, i hvilken" 
G* 
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Knoklerne ligge adspredte. Jeg har havt hyppig Leilighed til at forfölge 

Dannelsen af disse Sammenhobninger af Knokler fra deres Begyndelse 

af i Hulerne, men for at rydde al Tvivl af Veien, har jeg opfödet i mit 

Huus flere Arter af Ugler, som jeg har foret med smaae Pattedyr og 

Fugle, og som under mine Öine have opkastet disse Kugler, gjennem- 

vævede med Knokler, der bære nüiagtigt de samme Beskadigelsestegn 

som de i Hulerne. 

Hvad Arterne angaaer, fra hvilke Levningerne i disse Sammen- 

hobninger hidröre, da træde i de Egne, jeg hidtil har besøgt, folgende 

sammen til Dannelsen af dem, og omtrent i folgende Forhold. Paa 

1000 Individuer danner Mus lasiurus 800, Didelphis murinus 100, 

Echimys sulcidens*50, Smaafugle 20, Flaggermuus 10, en mindre 

Museart, som jeg holder for Mus lasiotis, 10, og de övrige 10 dannes 

ved de andre 5 Arter af Echimys, samt ved unge Individuer af Kanin 

og Pereä omtrent i lige Forhold. Uafhængig af disse Sammenhobninger 

af Knokler forefindes ei sjeldent i Hulerne Levninger af tvende større 

Arter af denne Familie, Paca og Gutid. De talrige Fodspor af den 

forste af disse Arter, man bemærker i fast alle Huler, vidne om, at 

dette Dyr er en flittig Besöger af samme, ja jeg har i nogle Huler, 

hvor deres Vei førte over snevre Passe, seet Ralkstenen paa slige Steder 

aldeles afglattet af deres Fodtrin. 

Af de tre åvrige Arter af denne Familie, nemlig Kapivaren, 

Sphiggurus og Egernet, har jeg hidindtil ei fundet hverken Sporene eller 

Levninger i Hulerne. 

Foruden de to nu afhandlede Familier af Flaggermusene og 

Gnaverne bliver endnu een os af Vigtighed, Pungdyrenes, paa Grund af 

de talrige Levninger, som en af denne Families Årter, Didelphis mu- 

rinus, har efterladt i Hulerne, og hvilke jeg alt ovenfor har berårt, ved 

at omtale de store Sammenhobninger af Knokler, indbragte i Hulerne 

ved Perleuglen. 
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Af de tykhudedes Familie gives vel en Slægt i Brasilien, Navle- 

svinene (Dicotyles), hvis tvende bekjendte Arter jevnligen besöge Hu- 

lerne, og som, forfulgte af deres Fjender, såge deres Tilflugt i samme. 

Ogsaa har jeg bemærket deres Spor i en stor Mængde Huler, ja endog 

forfulgt dem langt ind i disses mürke Gange, men Levninger af dem 

har jeg dog ikkun fundet meget sparsomt i Hulerne. Af Tapiren har: 

jeg forgjæves sågt saavel Levninger som Fodsporene i Hulerne, saa jeg 

sluiter, at dette Dyr aldrig tager sin Tilflugt i disse Skjul. 

Af de dråvtyggendes Familie gives i Brasilien ikkun een Slægt, 

Hjorteslægten, der tæller 5 Arter, hvoraf een af Störrelse som Moskus- 

dyret er ubeskrevet. Disse Dyr gaae ikke ind i Hulerne, men hvor disse 

aabne sig med rummelige lyse Ramre, seer man ofte deres Fodspor i 

disse. Run i een Hule har jeg fundet Levninger af eet Individ af en 

af denne Slægts Arter, Cervus rufus, og jeg har i Beskrivelsen af denne 

Hule (Lappa nova de Maquiné) sögt at forklare denne Omstændighed. 

Her vil jeg blot tilföie, at senere Erfaringer paa Huusdyrene have 

bestyrket mig i den Anskuelse, jeg i hiin Afhandling yttrede. Jeg har 

nemlig siden i forskjellige Huler, beliggende i Nærheden af beboede 

Steder, fundet ubeskadigede Skeletter af flere Huusdyr, og navnligen af 

Oxer og Geder, hvis Tilstedeværelse i samme Eierne eenstemmig for- 

klarede mig paa den anførte Maade, nemlig, at disse Dyr (hvis Spor 

jeg virkelig ofte har iagttaget ved Indgangen til disse Huler) have 

besågt samme for at slikke Salpeteret, der udkrystalliserer paa Over- 

fladen af Jordlaget, og at de ved denne Leilighed have forvildet sig i 

deres labyrinthiske Gange”). 

+) Jeg maa ved denne Leilighed omtale et Forhold, under hvilket jeg undertiden har 

bemærket Rnokler af Huusdyrene, ei fordi det kaster noget Lys paa Forekomsten 

af de Knokler af Forverdenens Dyr, jeg i det folgende skal afhandle, men fordi 
det muligen kunde oplyse Forekomsten af andre, man i Fremtiden maatte opdage. 

Jeg har nemlig i flere klippefulde Egne, der befinde sig i Nærheden af Landgodser 
eller andre beboede Steder, paa Bunden af dybe, lodrette Klofter, seet Skeletter 
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Af Rovdyrenes Familie gives der for Tiden ingen Årter, der 

gjöre Hulerne til deres jevnlige Opholdssteder. Vel har jeg hyppig 

bemærket Fodsporene til Guguaren (Felis concolor) ei blot ved Indgangen 

af Hulerne, men selv i en ei ubetydelig Strækning af deres Indre, men 

jeg formoder, at den blot gaaer derind, forfölgende Sporene af Vild- 

svinene og af Pacaen. At den ei har sikkert Leie i Hulerne, slutter jeg 

deraf, at jeg aldrig har truffet i disse hverken Dyret selv eller Lev- 

ningerne af dens Maaltider. Tvertimod har jeg oftere havt Leilighed 

til at see disse i Skoven, selv hvor Huler befandt sig umiddelbart i 

Nærheden. 

De tvende Ordener, der endnu staae tilbage, de tandlåses og de 

firehændedes, komme her ei i Betragtning, forsaavidt jeg hidindtil ei har 

fundet mindste Levning af dem i Hulerne. Derimod nöder Mangel- 

fuldheden af vore Kundskaber om den fårste af disse Ørdener, de tand- 

låses, samt den vigtige Rolle, den i Fortiden har spillet, mig til at gaae 

ind i en forelöbig Dröftning af samme med Hensyn til Arterne, der for 

Tiden beboe denne Deel af det ny Continent. 

Den deler sig i de tre naturlige Familier af Beltedyrene, Myre- 

bjørnene og Dovendyrene. Jeg begynder med den talrigste og vanske- 

ligste, Beltedyrenes. 

; Den mindre heldige Idee, at grunde Bestemmelsen og Benæv- 

.nelsen af Arterne af denne Familie paa det foranderlige Antal af Bel- 

terne, medførte en slig Forvirring i deres Naturhistorie, at de fleste 

à nyere erkjendte Nüdvendigheden af, at begynde fra ny af disse Dyrs 

systematiske Bearbeidelse. Som en Fölge af disse Bestræbelser ere 

endeel af de hidtil herskende Forvirringer blevet hævede, men nye true 

i mine Tanker med at trænge ind, saalenge man ei opgiver at bestemme 

disse foranderlige Dyr efter Individuer, oppebevarede i Samlinger. 

af Oxer, Heste, men isærdeleshed af Geder, hvilke Dyr RE ee ved Uforsig- 
tighed vare faldne derned. 
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1 disse Egne af Brasilien forekomme fire Arter af denne Fam ilie 

Den langt hyppigste og almindeligste af alle er Dasypus longieaudus | 

Pr. Max. Paa Grund af sin almindelige Forekomst belægges den af 

Brasilianerne med Navnet Tatu verdadeiro 9: den sande eller egentlige 

Tatu, hvilken Benævnelse imidlertid ei er andet, end en Overszttelse af 

dens indianske Navn: Tatu-ete, der har samme Betydning. Marceraaf 

har meget godt beskrevet denne Art og under sine rette Navne: Tatu-ete 

Tatu verdadeiro pag. 231, men ved en Feiltagelse af Sætteren er Træ- 

snittet, der forestiller denne Art, (hvilket iövrigt ei er originalt, men 

laant af Clusius, og temmelig slet) sat ved Beskrivelsen af Tatu-peba 

(Dasypus gilvipes IL). Denne Forvexling har foranlediget Cuvier til 

at henföre Marcgraafs Tatu-peba til nærværende Art, en Forvexling, 

der af de efterfölgende franske Zoologer endog er fört ind i Systemet, 

ved Ophüielsen af dette indianske Navn til systematisk Artsbenzvnelse for 

denne Art; saaledes hedder den hos Desmarest Dasypus peba, hos 

F. Cuvier Tatusia peba! Det er i övrigt Linne’s Dasypus octocinctus, 

Buffons Cachicame, Tatuete, og Tatou a longue queue, samt Azzaras 

Tatu negro. 

Meget mindre almindelige end denne Art ere de tvende folgende 

Dasypus gilvipes Ul. og Dasypus gymnurus Ul. Den fårste belegge 

Brasilianerne med Navnet Tatu-peba, og er under dette Navn meget 

godt beskrevet af Marcgraaf pag. 251. Den er Linne’s Dasypus sex- 

cinctus og Dasypus octodecimeinctus, Buffons Encoubert og Cirquinson 

og Azzaras Tatu-poyu. Illigers Benævnelse, en Oversættelse af dens 

indianske Navn, der betyder “Tatuen med den gule Haand”, bör fore- 

trækkes for de senere af Desmarest (Dasypus encoubert) og af Prindsen 

af Neuwied (Dasypus setosus) foreslaaede. 

Den anden af disse Arter, Dasypus gymnurus 1ll., kaldes af Bra- 

silianerne “Tatu de rabo molle” >: “Tatuen med den blöde Hale.” Den 

er ei beskrevet af Marcgraaf; men den er Linne’s Dasypus unicinctus, 
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Buffons Cabassou propre og Azzaras Tatu-ay. Denne indianske Benæv- 

nelse er mindre heldigen blevet ophöiet til systematisk Artsbñævnelse af 

Desmarest (Dasypus Tatu-ay) og af F. Cuvier (Tatusia Tatu-ay*). 

Langt sjeldnere end de tre omtalte Arter, og kun af faa Personer 

seet, er den störste nulevende Art af denne Familie: Dasypus gigas C., 

af Brasilianerne “Tatu canastra” kaldet. Jeg kjender den kun af Brasi- 

lianernes Beskrivelse, hvilket ligeledes gjelder om en femte Art, af Bra- 

silianerne Tatu-bola kaldet (Dasypus tricinctus L., Tatu-apara Marcgraaf, 

Tatu-matacco Azz.), der ei forekommer i disse Egne, men som fuldender 

Listen paa Arterne af denne Familie, der forekomme i hele Brasilien”). 

Den anden Familie, Myrebjörnenes, frembringer tvende Arter, 

der forekomme i disse Egne Myrmecophaga jubata L. og M. Tamandua 

C., af hvilke den sidste er meget almindelig, medens den første ikkun 

træffes meget sparsomt. 

Den tredie Familie, eller Dovendyrenes, mangler her aldeles. 

Disse Dyr, af hvilke man kjender tre Arter, ere indskrænkede til det 

sammenhængende Bælte af Urskov, der beklæder Rystkjeden af Brasilien 

og Bredderne af dens store Floder; i det indre Höiland mangle de. 

+) Cuvier (ossem. foss. og regne anim.) tillægger sin Cabassou en Halc besat med 

adspredte Skjæl og henfører til den Synonymerne af Linné, Buffon og Azzara. 
Derimod omtaler han, som en herfra forskjellig Art, en med nogen, blot mod 

Spidsen neden under skjællet Hale. Hvorvidt en slig specifisk Adskillelse er 
grundet i Naturen, tor jeg ei afgjore, derimod kan jeg forsikkre, at den her fore- 

kommende Art har en oven aldeles nogen og en neden under i sin bagerste Halv- 

deel meer eller mindre skjællet Hale, og da Azzara heskriver den paraguaiske Art 

ligesaa, vil i alle Tilfælde, hvis her virkelig finder en Artsforskjellighed Sted, 

Azzaras Tatu-ay, saavelsom den herlevende Tatu de rabo molle, höre til den sidste 

og ei til den forste af disse 2 Arter. 

24) Cuvier taler vel om en sjette Art, hjembragt ved Auguste de St. Hilaire under 
Navnet Tatu verdadeiro, men vi have seet, at dette er Navnet paa Dasypus longi- 

caudus, og da dette Dyr varierer overordentlig meget, turde den vel gaae ind i 
en af denne Arts Afændringer. Azzaras Tatu mulita, Tatu-velu og Tatu-pichy 

høre ei til Tropeverdenens Frembringelser, idet de findes langt nedenfor den syd- 

lige Vendekreds, og ingen af dem forekommer i Brasilien. 
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Vi see saaledes, at af de tandlöses Orden 7 Arter for Tiden 

beboe disse Egne, af hvilke een er overmaade hyppig (Dasypus longi- 

caudus) , tre ere temmelig almindelige (D. gymnurus, gilvipes og Myr- 

mecophaga tamandua), een er meget sjelden (M. jubata) og endelig den 

sidste (Dasypus gigas) forekommer saa sjeldent, at den kun af meget 

Faa har været seet. En större Mangfoldighed af Arter af denne mærkvær- 

dige Dyreorden oplivede disse Egne i hine forsvundne Tider, og deres Lev- 

ninger vække endnu vor Forundring, som Vidner om disse Dyrs vidun- 

derlige Bygning, plumpe Forholde og tildeels kæmpemæssige Stürrelse: 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. H 
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Rettelser og Tillæg 

til Dr. Lunds tre förste Afhandlinger i Videnskabernes Selskabs . 

naturv. og mathem. Afh. 6te Deel, meddelte af Forfatteren. 

1. Til Afhandlingen om Vegetationen paa Hoisletterne af Brasilien. 

Side 149 Linie sidste for di læs de 

152 

156 

ar 

for Lobolobo læs Lycocarpum 

for Lobolobo les Lycocarpum 

for di Araaquara samt de vüde Stater, læs de Arara- 

quara samt de vide Sletter 

for Francesco læs Francisco 

for funifera les vinifera 

for Muricia les Murcia 

Til Afhandlingen om Maquinehulen. 

Side 210 Linie 12 «Og jeg skylder ikkun et heldigt Samınenstöd af Om- 

stændigheder” Som en Forklaring af disse Omstæn- 

digheder tilföies folgende Anmærkning : 

Den første Kundskab om Brasiliens Rnoklehuler 

fik jeg i Byen Curvello, hvor jeg var saa heldig at 

træffe sammen med vor Landsmand Hr. Claussen, 

der besidder et Gods i Nærheden af denne Bye. 

Nogle Mile fra hans Gods begynde Hulerne at vise 

sig, og Hr. Claussen, der med megen Iver for alle 

Grene af Naturhistorien forener navnligen udbredte 

Kundskaber i Mineralogien, havde ei undladt at 
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skjænke denne vigtige Gjenstand sin Opmærksomhed. 

Veiledet af Bucklands berömte Værk “Reliquie dilu- 

vianæ” havde han besögt nogle af disse Huler, og 

medbragt endeel fossile Dyrelevninger, som jeg ved 

min Ankomst forefandt i hans Huus, og som gave mig 

den förste Leilighed til at oplyse mig om disse Knok- 

lers Alder, og at overbevise mig om Vigtigheden af 

en nærmere Undersögelse af dette Lands Huler. 

I Selskab med Hr. Claussen havde jeg den Fordeel 

at foretage Undersögelsen af nærværende Hule, og da 

Jeg desuden ved ham har faaet en Mængde vigtige 

Oplysninger om Forekomsten af Huler i dette Land, 

tilstaaer jeg med Fornöielse, at uden dette Bekjendt- 

skab vilde denne vigtige Gjenstand maaskee for læn- 

gere Tid have unddraget sig min Opmærksomhed. 

“Overgangskalk.” Man vil om denne Kalksteens Alder 

finde mere i den tredie Afhandling om Brasiliens 

ældre Dyreverden. 

“betraadt af nogen menneskelig Fod”, föies til: med Und- 

tagelse af et Besög, som en af Selskabet (Hr. Claussen) 

havde foretaget kort för denne fælles Undersøgelse, 

hvorfor her aflægges Beretning. 

for Nopo læs Nosso 

for dens læs deres - 

for me den læs men de 

for Rander læs Render 

for Deluvionens læs Diluvionens 

for vise læs viser 

for ürgen læs intet 

for vende de læs vendende 
H* 
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Side 255 Linie 16 (“See Tegningen”) gaaer ud. 

- 239 - 1 for det læs et 

- 240 - 2 for Modsætningen læs Nedsætningen 

- 243 - 5 for Farve læs Form 

- 246 - 4 «Paa Virkeligheden o.s.v.”, see Berigtigelsen angaaende 

denne Skorpes Alder Aste Afhandling “Et Blik paa 

Brasiliens ældre Dyreverden,” 

- 246 - 20 for Flaggermuus læs lille Art af Pungrotie. 

for Lemogaster læs Leucogaster. 8 

- 247 - 9 for Flaggermuusart læs lille Art af Pungrotte. 

5. Til Afhandlingen om Lappa da cerca’ grande. 

Side 322 Linie 19 “Jeg har viist o.s.v.” Her ere tvende Arter forvexlede, 

Canis troglodytes og Speotos pacivorus, hvorom jeg 

henviser til “Et Blik paa Brasiliens ældre Dyreverden.” 

- 524 - 24 «Canis spelæus.” Da jeg seer, at man har tillagt en 

nylig i Europas Huler funden Hundeart dette Navn, 

forandrer jeg det til Canis troglodytes. 

I Forklaringen af Tegningerne bedes Fölgende rettet: Anden 

Tavle Figur 2 er af Speotos pacivorus; Fig. 4 af Hyena neogea. 
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I den sidste Afhandling, jeg havde den Ære at indsende til Selskabet, 

sögte jeg at give en almindelig Fremstilling af Forholdene, under hvilke 

de fossile Knokler forekomme i dette Land. Nærværende Afhandling 

laae færdig i Udkast, og var bestemt til at folge umiddelbar efter hiin, 

som jeg ogsaa den Gang bemærkede; og jeg maa derfor udbede mig 

det ærede Selskabs Eftergivenhed for det lange Ophold, der er indtruffet 

med dens Afsendelse. Ønsket om at benytte ei blot den gunstige Aarstid, 

men ogsaa "Tilstedeværelsen af nogle Personer, der vare kyndige i 

Egnene, jeg agtede at undersøge, bestemte mig til at opsætte Fuldendelsen 

af Afhandlingen til min Hjemkomst; og det rige Udbytte, jeg var saa 

heldig at medbringe ogsaa fra denne Reise, satte mig istand til at 

kunne tilföie nogle nye Arter, samt nærmere oplyse flere Punkter, der 

dengang vare mig dunkle. 

De indledende Bemærkninger, jeg i foregaaende Afhandling for- 

udskikkede, tillade mig at gaae umiddelbart over til Gjenstanden for 

nærværende, nemlig en Oversigt over de uddøde Arter af Pattedyr- 

klassen, der för sidste Jordomvæltning beboede Hoisletterne af det tro- 

piske Brasilien. 
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Forste Orden: Bruta. Slove Dyr”). 

Förste Familie: EDENTATA. Tandlåse. 

Denne Familie dannes for Tiden af tvende Hovedsliegter, Skel- 

dyret (Manis), eiendommeligt for den gamle, og Myrebjörnen (Myrme- 

cophaga), eiendommelig for den nye Verden. Blandt Levningerne fra 

+) Endnu i min sidste Afhandling fulgte jeg den Cuvierske Benævnelse for denne 
Orden: Edentata, tandlöse Dyr, men jeg har, med al min Agtelse for det store 

Navn, fra hvilket denne Benævnelse er udgaaét, og trods dens fast almindelige 

Antagelse, ei længere kunnet overvinde de store Betænkeligheder, som Anvendelsen 

af en saa aldeles upassende Benævnelse stedse har opvakt hos mig, da af det store 
Antal Slægter, som denne Orden indeslutter, ikkun tvende mangle Tænder. Ei 

engang den Okenske Forandring af denne Benævnelse til “Zahnarme” kan antages, 

thi paa den ene Side finde vi netop i denne Orden det stirste Antal ‘Tender, som 

er bekjendt i Pattedyrklassen (Dasypus gigas har 96), og paa den anden Side fore- 
komme i samme alle Arter af Tænder (Kindtænder hos alle, undtagen Myrmeco- 

phaga og Manis; Wugtænder hos Choloepus og Bradypus; Skæretænder hos Euphractus 

og Chlamydotherium). Önskede man at beholde for denne Orden en Benævnelse 
taget fra Tandsystemet, da kan man ei hente denne fra nogen anden Egenskab ved 

dette, end fra Tiendernes simple Bygning, og man kunde kalde Ordenen: Simpliei- 

dentata. Men jeg troer, at man bor foretrække den Linneiske Benwvnelse af denne 

Orden: “Bruta”, som han charakteriserede ved Mangel af Skæretænder, og hvori han 

vel, som en Fölge af denne vilkaarlige Charakter, nödedes til at indbringe nogle 

ei derhen hörende Former. Foruden Ancienneteten og den store Mands Navn, 

har denne Benævnelse endvidere for sig, at den antyder disse Dyrs ufuldkomne 

Organisation. Jeg oversætter denne Benævnelse ved: slöve Dyr, og jeg troer, at 
man neppe i disse Dyrs Bygning og Levemaade vil finde noget for hele Ordenen 

mere gjennemgribende Træk, end det, der antydes ved denne Benævnelse. For 

den förste Familie af denne Orden, vi her have at betragte, har jeg hidtil fulgt 
den Hligerske Benevnelse: Vermilinguia, hvilken Familie hos ham tillige indbefatter 

Slægten Oryeteropus. Men da senere Betragtninger, tildeels hentede fra Under- 
sögelserne over den forsvundne Dyreskabning, have overbeviist mig om Rigtigheden 

af Cuviers Anskuelse, der henförer dette Dyr til Reltedyrenes Familie, bliver den 

Hligerske Benævnelse uanvendelig, saameget mere som endnu en anden Slægt med 

samme Indretning af Tungen. Echidna, maa udelukkes fra denne Familie. Da paa 

den anden Side de til denne Familie henhørende Slægter ere de eneste i Pattedyr- 
klassen, der aldeles mangle Tænder, samt enhver Erstatning for samme, troer jeg 

ei, at man kan anvende nogen mere passende Benævnelse for denne Familie, end 
den af de tandlöse Dyr. Iüvrigt henviser jeg, hvad Udviklingsfölgen i Pattedyr- 

klassen angaaer til en Afhandling indrykket i Maanedskrift for Literatur 1852, 

betitlet: Om nogle rudimentariske Organer o.s.v. Den første Tabel i nærværende 

Afhandling giver en schematisk Fremstilling af Ordenerne og Familierne. 
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Forverdenen finder jeg Spor til en Art af sidstnævnte Slægt, hvilke 

imidlertid ere for ubetydelige til nöiere at bestemme dens Forhold til de 

nulevende Arter. Brudstykkerne antyde et Dyr af Stürrelse som en Oxe, 

for hvilken jeg indtil videre foreslaaer Navnet Myrmecophaga gigantea. 

Som bekjendt har man i den gamle Verdens tempererede Egne 

fundet Spor til en kæmpemæssig Art af den förste af disse Slægter, af 

Skældyret, og vi see saaledes, at denne Familie existerede i hine Tider 

med den samme geographiske Fordeling som for Tiden, men under 

kæmpemæssige Former. 

Anden Familie: EFFODIENTI1. 

Saa ubetydelige Spor, jeg hidtil har fundet af den foregaaende 

Familie, saa talrige ere de Levninger fra Fortiden, jeg besidder af den 

Familie, vi nu gaae over til, nemlig Beltedyrenes. Ogsaa for Tiden er 

denne Familie talrig paa Årter, og disse ordne sig i forskjellige Grupper, 

der i den Grad afvige indbyrdes, saavel med Hensyn til Tandsystemet 

som til deres hele indre "Bygning, at jeg ei kan andet end billige flere 

af de nyere Zoologers Anskuelse, der have ophåiet disse, alt længere 

'Tid antydede Grupper til Slægter; hvilke vistnok ere bedre begrundede, 

end en stor Deel af de Slægter, der ere opstillede i Rovdyrenes, Gna- 

vernes og Abernes, men især de drövtyggende Dyrs Familier. Denne 

generiske Afsondring bliver endnu nödvendigere for flere af de forsvundne 

Arter af denne Familie, der i meget væsentlige Punkter afvige fra de 

nulevende, medens andre, hvilke vi först skulle betragte, vise betydelige 

Overeensstemmelser med samme. 

Den herlevende Art af Slægten Dasypus PWagl. (Tatusie* pars 

+) Den af Fr. Cuvier opstillede Slægt Tatusia kan ei beholdes, da den forener de 
mest afvigende Former af hele den Linnéiske Slægt Dasypus, nemlig D. novem- 

cinctus, tricinelus og unicinctus, for ei at tale om det meget uheldigen dannede Navn. 

Vid. Sıl. naturvid. og malkem. Afh. VIII Deel. 2 I 
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Fr. Cuv. Les cachicames G. Cuv.) er den, Cuvier omtaler i sine Re- 

cherches Vol. I p. 118, som medbragt af Hr. 4. de St. Hilaire fra 

Brasilien under Navnet Tatu-verdadeiro, og som han erklærer for en ny 

Art*), for hvilken jeg efter en af dens Hovedkjendetegn, der bestaaer 

i en hornaptig Skede, som indhyller Spidsen af Halen, foreslaaer Navnet 

D. uroceras. 

Jeg finder imellem Levningerne af de undergaaede Slægter af 

denne Familie Spor til en Art af nærværende Slægt, der i Størrelse 

stemmer overeens med den nulevende Art, men da Arterne af denne 

Slægt komme hinanden meget nær i deres indre Bygning, tår jeg endnu 

ikke aføjåre den fossiles Forhold til de nulevende Arter. 

Af Slægterne Tolypeutis Il. og Priodon Fr. Cuv. har jeg hidtil 

ei fundet Spor til fossile Arter. Derimod finder jeg forskjellige Knokler 

af Tatuarter, hvoraf nogle nærme sig til de tilsvarende af Slægten Eu- 

phractus MWagl. (Dasypus Fr. Cuv., Les encouberts G. Cuv.), andre 

stemme mere med dem af Slægten Xenurus Wagl. (Les cabassous pro- 

pres Cuv.), og nogle endeligen stemme paa det nöieste med dem af den 

+) Hvis denne Mening er grundet, som jeg tilstaaer, at senere Undersögelser lede 

mig til at antage, da kan Benævnelsen af D. longicaudus, som Prindsen af Neu- 

wied uden videre Beskrivelse har tillagt den af ham iagttagne Art af denne Slægt, 

ei passe paa nærværende, som netop adskiller sig fra D. novemcinctus ved sin kortere 
Hale. Derimod skulde jeg holde den for Linnés D. octocinctus, da, efter Under- 

sögelser af et stort Antal af Individer af alle Aldre, det normale Antal af Bælter 

hos denne Art viser sig at være otte. Jeg holder den ligeledes, ifolge Beskrivelsen, 
men især paa Grund af Angivelsen af Tændernes Antal, for identisk med den for 

Paraguai af Azzara og Rengger angivne Art (Tatu-hu, Talou-notre). Hvis disse 

Formodninger skulle bekræfte sig, hvorom jeg ikke tvivler, da danne de tre hidtil 

bekjendte Arter af denne Slægt en mærkelig Overgangsrække, saavel i geographisk 
Henseende, som med Hensyn til Størrelsen, Bælternes Antal og Halens Længde, 

idet den største Art (D. novemcinctus L., D. longicaudus Pr. Max) med 7 Kind- 

tænder, 9 Belter og Halen af Kroppens Længde, beboer Cajenne og de nordligste 

Dele af Brasilien; Arten af Middelstörrelse (D. octocinctus L., D, uroceras m.) med 

8 Rindtender, 8 Belter og Halen noget kortere end Kroppen, beboer det midterste 

Brasilien og Paraguai, medens den mindste Art (D. septemcinctus L., D. hybridus 

Desm,) med 7 Kindtænder, 7 Belter og Halen meget kortere end Kroppen, ikkun 
bebver den extra-tropiske Deel af Sydamerika. 
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egentlige Dasypus Slægt. Ufeilbarligen tilhöre disse Knokler forskjellige 

Arter, der samtlige ere af betydelig Størrelse, men da jeg intet med 

Bestemthed kan sige i denne Henseende, udelader jeg dem indtil videre 

af denne Oversigt, for at gaae over til andre, af hvilke jeg besidder 

mere charakteristiske eller mere fuldstændige Dele. Af de fårste to 

Slægter, jeg nu kommer til at betragte, besidder jeg vel ikkun Dele af 

Tandsystemet, men disse ere saa charakteristiske, at de i og for sig ere 

tilstrækkelige til at antyde forsvundne Slægtsformer. 

Den förste af disse Slægter kalder jeg indtil videre Euryodon*). 

Dens Tænder afvige fra alle nulevende Tatuers derved, at de ere sam- 

mentrykte forfra bagtil, medens de hos hine ere mere eller mindre sam- 

mentrykte fra Siderne; iövrigt er Tyggefladen som hos de nulevende 

tilskærpet med tvende Flader, der mödes i en Tverliste. Hvis de 

Knokler, jeg har fundet i Selskab med disse Tænder, hidröre fra samme 

Art, da antyde de en Störrelse for dette Dyr, der kommer nær den af 

Priodon giganteus. See Tab. I fig. 2—6. 

Den anden af disse Slægter kalder jeg Heterodon, fordi dens 

Tænder vise en langt stårre Uovereensstemmelse indbyrdes, saavel med 

Hensyn til Form som Störrelse, end man bemærker hos Tænderne af 

de nulevende 'Tatuslægter, idet de forreste Kindtænder saavel som den 

bageste ere smalle Kegler, medens den næstsidste og trediesidste ere 

meget store, hiin oval, denne hjerteformig i Gjennemsnittet. Den eneste 

Art, jeg besidder af denne Slægt, er af Störrelse som den almindeligste 

Art af de nulevende Tatuer: D. uroceras. See Tab. I fig. 1. 

+) Jeg tillader mig her eengang for alle at bemærke, at de Slægtsnavne, jeg har seet 

mig nôdsaget til at opstille for Dyr, af hvilke jeg endnu ikkun kjender en meget 
ringe Deel af deres Organisation, ikkun ere at betragte som forelübige. Thi om 

end det lidet, jeg kjender af dem, er tilstrækkeligt til at afgjöre deres Selvstæn- 

dighed som Slægt, kunde det ofte hænde, at de væsentligste eller lettest opfattelige 

Kjendetegn for disse nye Slægter netop ligge i de Dele af deres Skelet, jeg endnu 

ei er kommen i Besiddelse af. Det var nødvendigt, at give disse Slægtsformer 

Navn, paa Grund af den Korthed og Tydelighed, der deraf udgaaer for de folgende 
almindelige Betragtninger. 

I* 
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Jeg gaaer nu over til den almindeligste af Forverdenens Tatu- 

arter, hvis talrige, paa mangfoldige Steder adspredte Levninger have sat 

mig i Stand til med Nöiagtighed at bestemme dens Plads i Familien, 

samt dens Forhold til de nulevende Arter. Dette Dyr danner i mang- 

foldige Punkter et fuldkomment Forbindelsesled mellem Slægterne Da- 

sypus og Euphractus, medens det i andre afviger fra alle nulevende 

Slægter af denne Familie. Det har som Dasypus ikkun fire Fingre, og 

Sammensætningen af dens Hænder og Födder ere i Hovedsagen som 

hos denne Slægt; kun ere alle Knoklerne mere forkortede og Rléerne 

bredere. Derimod stemme de övrige IKnokler af dens Extremiteter, saa- 

velsom af Kroppen, paa den mest paafaldende Maade overeens med den 

af Slægten Euphractus, med hvilken den og i Bygningen af Pandseret 

har megen Lighed. 

Ved Siden af disse mærkelige Overeensstemmelser med nulevende 

Slægter forundres man over den aldeles afvigende Bygning af 'Tandsy- 

stemet, som den fossile Art frembyder, og som nöder til at antage for 

dette Dyr en ganske anden Levemaade, end den, vi kjende for de 

nulevende Arter. Angaaende disses Levemaade hersker der store Mod- 

sigelser i de naturhistoriske Værker og ligesaa store i de Beretninger, 

Jeg har samlet hos Indvaanerne. Landmanden forfölger disse Dyr som 

skadelige for hans Mais- og Maniokmarker samt Græskarplantninger, 

medens de Individer, jeg har opfådt i mit Huus, have vægret sig for 

at nyde de tre omtalte Plantesubstantser, for hvis Skyld de forfölges. 

Derimod viste disse (selv de af Slægten Dasypus WWagl., hvilke man 

ellers fraskriver denne Levemaade) en overordentlig Begjerlighed efter 

stinkende Kjod, og de viste en ligesaa overordentlig Fierdighed i at 

behandle dette. De fatte Kjodet, naar dette er for stort til at sluges 

heelt, mellem de forreste Tænder og bearbeide det nu med Klåerne af 

Forfödderne med en saa utrolig Hurtighed, at det i et Oieblik er 

sönderrevet, hvorpaa de sluge det stykkeviis. I Maven af dem, jeg har 
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undersøgt, fandt jeg altid en Mængde Rester af Insekter, og navnlig af 

Torbister og Skolopendre, samt en fin Dei, hvis Natur jeg ei har 

kunnet forklare mig. Det sees heraf, at de nulevende Beltedyr ere 

Insekt- og kjüdædende Dyr, og virkeligen synes Tyggefladen af deres Tænder 

at udvise, at disse mere ere bestemte til at dele Föden end tilat knuse den. 

Den fossile Art har 8 Tænder paa hver Side af Overkjæven og 

9 i Underkjæven; af disse ere de to forreste i Over- og de tre forreste 

i Underkjæven Skæretænder. Disse sidste forestille smalle Valtser af 

meer eller mindre nyredannet Gjennemsnit; hvorimod Rindtenderne ere 

meget store og sammentrykte efter Længden, saa at deres Gjennemsnit 

fremstiller en langstrakt Nyre. De ere forsynede paa deres Sideflader 

med flere rendeformige Fordybninger, og deres Tyggeflade tilbyder tvende 

Afsatser, Virkningen af den vexelvise Indgribning af Tænderne af de 

modsatte Kjæver. Forresten er denne flad, ja endog fordybet i Midten, 

som hos Dovendyrene, saa at disse Tænder i Hovedsagen ere dannede 

efter samme Form, som Tænderne hos Megalonyx, og aabenbart bestemte 

til at knuse og ei til at dele; kvorfor vi med höi Grad af Syndsynlighed 

tor antage, at dette Dyr har været anviist Plantesubstantser til sin Næring. 

Jeg foreslaaer for denne uddöde Slægt Navnet Chlamydotherium, lige- 

som jeg vover at tolke Videnskabens Erkjendtlighed imod Nutidens største 

Naturforsker ved at opkalde denne Årt, den hidtil bedst bekjendte af denne 

Familie, ©. Humboldtü. Dens Længde fra Spidsen af Snuden til Roden af 

Halen er 6 Fod, altsaa det dobbelte af den nulevende Kempetatu, eller 

omtrent Tapirens Størrelse. See for denne Art Tab. I fig. 7—10, 12—15; 

Tab. IE fig. 1—3; Tab. XII fig. 1, 6 og 7; Tab. XIH fig. 2, 6—11. 

Meget sjeldnere end af denne finder jeg Levninger af en anden 

Art, som jeg paa Grund af dens Störrelse kalder C. giganteum; thi de 

er det störste Dyr, jeg hidtil har fundet af den hele Orden af Bruta, 

og det staaer vist ikke tilbage i denne Henseende for Næshornet. See 

Tab. II fig. 4—5. 
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Den næste Slægt, hvoraf jeg hidtil kun kjender een Art, förer 

os endnu længere ud imod Grændserne af Beltedyrenes Familie, og 

overrasker os ved Træk, der hidtil holdtes for eiendommelige for Doven- 

dyrenes. Dette forunderlige monstruöse Overgangsvæsen forener med 

Oxens Störrelse et Pandser, meest ligt det af Tolypeutes, men af en 

forbausende Tykkelse; Extremiteter omtrent dannede efter Formen af 

Beltedyrenes med korte tykke Födder, og med uhyre brede og meget 

korte Negle, der maatte give dens Fod et Udseende omtrent som Ele- 

phantens eller Flodhestens. Dens Hoved er Dovendyrets, og den besidder 

den samme charakteristiske Dannelse af Aagbuen; dens Tænder ere af 

Form som Capivarens Rindtender, men i Bygning forskjellige, forsaavidt 

de ere enkelte og ei sammensatte af Plader. I Detaillen af sin indre 

Bygning tilbyder den iövrigt flere Træk, der ei gjenfindes hos noget 

andet hidtil bekjendt Dyr. Jeg kalder dette mærkelige Dyr Hoplophorus 

euphractus. See Tab. I fig. 11. 

Endelig slutter jeg denne Familie med en Slægt, der, efter det 

lidet, jeg hidtil kjender til den, viser en saa fuldkommen Overgang til 

den næstfålgende Familie, at fårst fuldstændigere Sammenligninger ville 

kunne afgjöre, til hvilken af disse den henhörer. Dens Fod-Forholde 

ere endnu Beltedyrenes, men med en slig Forkortning og Tykkelse, og 

i saa massive Proportioner, at jeg ei kan afholde mig fra indtil videre 

at betegne denne Slægt med Navnet Pachytherium. 

I Störrelse er den det foregaaende Dyr, eller noget større, 

derimod har jeg hidtil ei fundet noget Spor til at det har baaret Pandser. 

Beltedyrene ere for Tiden eiendommelige for denne Verdensdeel, 

og vi see af ovenstaaende Oversigt, at de beboede disse samme Egne 

for sidste Jordforandring. Da man hidtil i den gamle Verden ei har 

fundet Spor til disse Dyr blandt Levningerne af, den sidstforsvundne 

Dyreskabning, tår man med Sikkerhed antage, at denne Slægts geogra- 

phiske Fordeling i hiin Periode var den samme, som i den nærværende. 
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Vi have ved Betragtningen af den foregaaende Familie allerede havt et 

Exempel paa dette Forhold, som vi i det Fölgende ville have talrigere 

Leiligheder til at stadfeste. 

Men ei blot denne Dyregruppe existerede her i hine Tider, den 

var talrigere paa Underformer og Årter, end den viser sig for Tiden. 

Betragte vi nöiere Slægtsformerne, der i hine Tider sammensatte denne 

Familie, da finde vi, at een af disse (Dasypus FVagl.) endnu forekommer 

i den levende Skabning, og at de fem övrige ere forsvundne. Skjöndt 

jeg vel har Grund til at formode, at et nærmere Bekjendtskab med hiin 

Dyreskabning vil bringe for Dagen flere af de nulevende Slegtsformer 

af denne Familie, saa kunne vi dog i Almindelighed sige, at om end 

Tilstedeværelsen af denne Familie af Pattedyr i disse Egne fra hiin 

Periode antyder en Overeensstemmelse med disse Egnes nærværende 

Fauna med Hensyn til Grundtypen, der dog i den nærmere Sammen- 

sætning af denne Familie, eller med Hensyn til dens underordnede 

Slægtsformer viser sig en betydelig Forskjellighed. 

Med Hensyn til Arterne af denne Familie, da viser den største 

Deel af disse sig for hiin Periode under kæmpemæssige Former, medens 

de nulevende alle ere smaae Dyr og neppe een naaer Middelstörrelse. 

Vi kunne. derfor i Almindelighed sige, at denne Familie for Tiden, 

sammenlignet med hvad den var i hine Tider, viser sig i en reduceret 

Tilstand, saavel med Hensyn til Antallet af Slægter og Arter, som med 

Hensyn til Størrelse af Individerne. 

Tredie Familie: 74rDIGRADA. Dovendyr. 

Tvende Slægter af denne Familie, begge for Tiden forsvundne 

af Jordens Overflade, beboede i hiin Periode disse Egne. 

Den förste af disse Slægter har jeg omtalt i min Afhandling 

over Maquinéhulen under Navn af Megatherium; men senere Under- 
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sågelser have overbeviist mig om, at den bår afsondres fra denne 

Slægt. Den har fire Kindtænder i Over- og tre i Underkjæven. Tæn- 

derne ere, noget sammentrykte Valtser, forsynede oventil med en 

jævn Tyggeflade, der imidlertid ved Slidning udhules meget dybt i 

Midten, saa at den omgives med en stedse tiltagende ophöiet Rand, 

hvilken ved Indvirkningen af Tænderne fra den modsatte Rjæve erholder 

nogle uregelmæssige Indsnit. Disse Tænder bestaae af en ydre Skal, 

der indeslutter endeel paatvers liggende Beenplader, fordeelte uden 

umiddelbar Beröring, den ene over den anden, som Pladerne i en vol- 

taisk Süile. Tanderne ere stillede paatvers i Rjæven, og den sidste 

Rindtand i Overkjeven adskiller sig fra de andre ved en langt större 

Smalhed og forkjellig Form. For dette Dyr, der i Bygningen af sine 

Tænder nærmer sig mere det trefingrede Dovendyr end Megatheriet, 

foreslaaer jeg indtil videre Slægtsnavnet Coelodon. Jeg kjender ikkun 

een Art af samme, af Størrelse som Tapiren, hvilken jeg, efter Stedet, 

hvor den er fundet, kalder C. maguinense. See Afhandlingen over Maqui- 

néhulen (Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. 6te Deel), Tab. If fig. 1—5. 

Den anden Slægt af denne Familie, jeg nu gaaer over til nær- 

mere at betragte, har alt længere været kjendt. Opdaget og forst 

beskrevet af Præsident Jefferson, der holdt det for et Rovdyr, blev Me- 

galonyx af Cuvier anviist sin rette Plads i Ordenen af de slåve Dyr. 

Men dets Forhold til de andre Dyr af denne Orden blev, formedelst 

Brudstykkernes Ufuldstændighed, uafgjort, saa at Pander og Dalton, der 

paa Stedet have beskrevet og afbildet Skelettet af det store Megatherium, 

holdt det af Jefferson beskrevne Dyr for specifisk identisk med samme. 

De talrige Levninger, som flere Arter af denne Dyreslægt have efterladt 

i Brasiliens Huler, have sat mig i Stand til ei bot at oplyse dette Punkt 

i Videnskaben, men ogsaa at udbrede noget Lys over disse mærkelige 

og fra alle nulevende saa afvigende Dyrs Levemaade. 

Megalonyx danner en fra Megatherium fuldkommen afsondret 



‚75 

Slægt. I sin plumpe Legemsbygning stemmer den overeens med dette 

Dyr, ja overtræfler det endogsaa; Sammensætningen af Haanden og 

Foden er den samme; men i Hovedets Bygning og navnligen i Antallet, 

Formen og Stillingen af Tænderne afviger den meget. Megalonyx har 

i Overkjæven fem, i Underkjæven fire KRindtænder. Tænderne ere flad- 

trykte, paa langs og paa tvers noget krumböiede, paa skraa i Kjæven 

stillede, Valtser, der frembyde en noget fordybet Tyggeflade, hvis Rand 

er indskaaren i den ene Ende. Den bageste Kindtand i Underkjæven 

har en noget sammensat Form, som om den var dannet ved Foreningen 

af tvende. 

Dette Dyr besad som Megatherium en lang og stærk, af mange 

Hvirvler sammensat, især ved sin Rod overordentlig kraftigen udviklet 

Hale. Dets Ribbeen ere udhulede efter Længden paa deres ydre Flade, et 

Forhold, der ikkun bemærkes hos nogle Arter af Tatuslægten, Dog, da 

det ei er min Hensigt her, at give en detailleret Beskrivelse af dette 

Dyr, indskrænker jeg mig til den almindelige Bemærkning, at de fleste 

Punkter, i hvilke Megalonyx afviger fra Megatherium, tilbyde ligesaa 

mange Tilnærmelser til de nulevende Dovendyr. 

Dog, et af disse Punkter, i hvilke Megalonyx stemmer med Do- 

vendyret, er af for stor Vigtighed til at jeg kan forbigaae det uden at 

gjøre det til Gjenstand for en nærmere Betragtning. 

Det er bekjendt, at hos de trefingrede Dovendyr Foden artiku- 

lerer til Underlaaret, ei som hos alle andre Pattedyr i en Plan lodret 

påa samme, men i en Plan parallel med samme, saa at, naar Dyret vilde 

staae opret paa sine fire Lemmer, som andre Dyr, vilde det hvile paa 

den ydre Rand af Fodsaalen; og for at hvile paa Fladen af Fodsaalen 

nödes Dyret til at ligge paa Bugen med Benene vandret udstrakte fra 

Kroppen. 

Dette Forhold, hvortil vi i den levende Dyreskabning ikkun finder 

dette ene Exempel, gjenfindes hos Megalonyx, skjöndt Mechanismen 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VII Deel. R 
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hvorved denne Fordreining bevirkes, er meget forskjellig hos disse tvende 

Dyr. Hos Dovendyret bevirkes den ved den eiendommelige Maade, paa 

hvilken Underlaaret artikulerer med Springbenet; derimod hos Megalonyx 

skeer denne Forbindelse paa den for Pattedyrene, almindelige Maade, 

og Fordreiningen af Fodens Plan mod Underlaaret hidrörer fra Artiku- 

lationen af forste Rad afFodrodbenene med Spring- og Hielbenet, hvilke 

sidste derfor i Formen og Stillingen af deres forreste Ledflader aldeles 

afvige fra alle andre Pattedyr. 

Da Mechanismen af Dovendyrets Bevægelser, saavidt jeg veed, 

hidtil ei er bekjendt, tillade det ærede Selskab mig at forelægge de Iagt- 

tagelser, jeg desangaaende har havt Leilighed til at anstille paa en Årt 

af de trefingrede Dovendyr, Bradypus torquatus, som jeg i længere Tid 

har opfödt i mit Huus. Dette Dyr klattrer med en overordentlig Sik- 

kerhed og Behændighed, skjöndt, som bekjendt, med megen Lang- 

somhed, hvilken imidlertid kunde kaldes Hurtighed sammenlignet med 

dets Bevægelser, naar man lægger det paa Jorden. Maaden, paa hvilken 

det bevæger sig, er folgende: Liggende paa Bugen med alle fire Extre- 

miteter udstrakte fra Kroppen, ståtter det fårst med al Magt den ene 

Bagfod mod Jorden, hvorved den tilsvarende Side af Kroppen hæves 

lidt fra Jordens Overflade. Armen fra samme Side bliver herved saa- 

meget frie, at Dyret kan svinge den et Stykke fremad. Nu hager det sig 

med sine umaadelige Kléer fast i Jorden, og slæber Kroppen et Stykke 

frem. Denne Manövre gjentages nu paa den modsatte Side, og saaledes 

hager den sig paa en besværlig og yderst langsom Maade fremad. Men 

denne Bevægelsesmaade forudsætter en vis Beskaffenhed af Overfladen 

for at kunne finde Sted; tillader denne ei Rlöerne at trænge ind, eller 

tilbyder den ingen Ujevnheder for samme til at hage sig fast til, da er 

Dyret berövet Evnen at forandre sin Plads. Naar jeg lagde det paa 

en Bordplade af poleret Jacarandåtræ, var den, trods alle sine Anstræn- 

gelser, ei i Stand til at bevæge sig af Stedet. 
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Saa ufordeelagtig som dette Dyrs Organisation er for Bevægelser 

paa Jorden, saa beundringsværdig passer den for dens Levemaade i 

Træerne. Med sine lange Arme rækker det höit op, og med de mæg- 

tige krumböiede Rlöer hager det sig fast om Grenene; de indadvendende 

Fodsaaler paa Bagfödderne give den en, alle övrige Pattedyr nægtet 

Kraft til at stôtte imod Træstammen, og virkelig troer man ei at see 

det samme Dyr for sig, naar det ubehjelpsomt ligger paa Jorden, og 

naar det klattrer i et Tr. 

Dovendyrets Organisation er altsaa udelukkende beregnet for 

Ophold i Træerne; det er i Forhold til sin Langsomhed den bedste 

Rlattrer af alle Pattedyr, men det er paa den anden Side den sletteste 

Ganger, eller rettere det eneste Pattedyr, der ei kan staae eller gaae. 

De tre Hovedpunkter i dets Organisation, der betinge disse Forholde, 

ere: 1) den store Længde af de forreste Extremiteter i Sammenligning 

med de bageste; 2) de store hageformige Rlöer; 5) Fordreiningen af 

Bagfoden. 

Vi ville nu see, hvorvidt de Resultater, hvortil Iagttagelserne af 

dette Dyrs Bygning og Levemaade have ledet, ville kunne tjene til at 

oplyse Levemaaden af de vidunderlige Væsner fra Fortiden, som beskjæf- 

tige os for Oieblikket. 

Megalonyx er, som Dovendyret, forsynet med kraftige Nöglebeen; 

den har som dette de forreste Extremiteter længere end de bageste; Fin- 

grene og Tæerne væbnede med umaadelige Rlüer, og endelig Fodsaalen 

vendende indad istedetfor nedad. 

De förste af disse Forholde, eller "Tilstedeværelsen af fuldstæn- 

dige Nöglebeen, lærer os, at dette Dyr har brugt sine forreste Extre- 

miteter til mere, end blot til Gang. Denne Sætning er vis, thi den 

grunder sig paa en Regel, der ingen Undtagelse har i Pattedyrklassen. 

De Forretninger, hvortil de med Nöglebeen forsynede Pattedyr 

bruge deres forreste Extremiteter, ere fülgende: 
R* 
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1. Flyvning som hos Flaggermusene, hvorved vi her ei behöve 

at opholde os. 

2. Gribning af Föden og Bringningen af samme til Munden, enten 

med een Haand, som Aberne, eller med begge Hænder, som de fleste 

Gnavere, nogle Pungdyr o.s.v. Den förste af disse Forretninger forud- 

sætfer en egen Anordning i Fingrenes Stilling, og en vis Bevægelighed 

af samme, Betingelser, der begge mangle hos Megalonyx, uagtet dette 

Dyr saavelsom Megatherium virkelig er bleven sat blandt Aberne 

(Wagl. Syst der Amphib.). Den anden udföres blot af Dyr, der ere 

forsynede med korte Forlemmer og hvis Tandsystem er indrettet til at 

begnave Legemer, som de fastholde med Hænderne. Da disse Betin- 

gelser ligeledes mangle hos Megalonyx, anseer jeg det ei mindre over- 

flådigt at opholde mig herved. 

5. Sünderrivning af Byttet som hos KRattene. Denne Forretning 

udfordrer ikkun en ufuldkommen Udvikling af Nöglebenet; derimod en 

egen Anordning i Kléernes Bygning og Befiestelsesmaade, Forholde, 

der begge mangle hos Megalonyx. Ogsaa udviser dennes 'Tandsystem 

noksom,. at det er et planteædende Dyr, endskjündt det eiheller har 

manglet paa Forfattere (Jefferson, Faujas), der have stillet det blandt 

Rovdyrene. 

Der bliver altsaa ikkun tvende Forretninger tilbage, som udöves 

af de Dyr, der ere forsynede med Nöglebeen, nemlig Gravning og 

Rlattring. Vi nödes saameget mere til at opholde os ved disse tvende 

Punkter, som vi see, at alle de Dyr, der höre til samme Orden som 

Megalonyx, udöve den ene eller anden af disse Forretninger. Det 

umiddelbare Redskab, hvormed de til denne Orden henhörende Dyr 

udöve de tvende nævnte Forretninger, er Klüerne, hvilke derfor hos 

dem alle ere kraftigen udviklede, men hos ingen i den Grad, som hos 

de forsvundne Dyreslægter Megalonyx og Megatherium, hos hvilke de 

have opnaaet den hôieste Grad af Udvikling, vi kjende i Dyreriget. Det 
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vilde stride imod alle Erfaringer, vi hidtil have gjort i Naturen, at 

antage, at et Organ, der er steget til dets hüieste Grad af Udvikling, 

netop da skulde tabe sin Function og Betydning. De mægtige Klôer, 

hvormed vi see Megalonyx og Megatherium bevæbnede, have derfor havt 

deres Nytte for Dyret, ja vi tår antage med Vished, at disse Dyrs Leve- 

maade har nöie knyttet sig til de nævnte Organer, at deres Tilværelse 

har været væsentlig afhængig af samme. Vi kjende ikkun tvende Brug 

af mægtige Kléer i Pattedyrklassen: Gravning og Rlattring; og da disse 

tvende Functioner udfordre forskjellige Anordninger i Bygningen af de 

omtalte Redskaber, vil det ei være vanskeligt at afgjöre, til hvilken af 

hine disse mægtige Organer have været bestemte for de monstruöse 

Dyr, vi nu betragte. 

Vi see, at hos de Dyr, der maae ansees for fuldkomnest organi- 

serede med Heusyn til Evnen at grave, Muldvarpene (Talpa, Spalax, 

Condylurus &e.), Klierne ere stærke, lange, brede og næsten lige, at 

alle Fingrene ere besatte med slige Klåer, at disse ere udstrakte om- 

trent i samme Plan som Haanden, og at denne har opnaaet en betydelig 

Brede. Næst Muldvarpene befinde de bedste Gravere sig i den Orden, 

til hvilken Megalonyx hårer, og navnligen i Tatuernes Familie; men 

Arterne af denne Slægt ere ei lige hegunstigede i denne Henseende. 

De bedste Gravere ere Cabassuerne (Xenurus, Priodon), og vi gjenfinde 

her de samme Forholde, som hos Muldvarpene, nemlig: en bred Haand, 

alle Fingrene besatte med Klåer, og endelig disse meget brede og 

næsten lige. Hos Euphractus bliver Haaanden noget smallere, Rlöerne 

ligesaa, men Antallet af disse forbliver uformindsket; ogsaa kunne Ar- 

terne af denne Familie ei maale sig med de foregaaende i Graveevne. 

Hos de egentlige Dasypusarter synker Antallet af klovebnede Fingre til 

fire, og disse Dyr staae saa langt tilbage for de foregaaende i denne 

Evne, at de for Størstedelen til deres Opholdssted benytte sig af de 

Gange, hine have gravet. 
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Vi ville nu undersåge, hvorledes Haanden er bygget hos de 

Dyr, der bruge deres Klåer som Hager til at klattre med. Den fuld- 

komneste Form for denne finde vi hos Dovendyret. Dets Rlöer ere 

overordentlig lange, krumböiede og sammentrykte; de ere saaledes arti- 

kulerede, at de ei kunne udstrækkes, hvorfor de i Dyrets hvilende Til- 

stand ere böiede ind under Haanden, og i det højeste ikkun kunne ud- 

strækkes saa meget, at de danne en ret Vinkel med samme. Ikkun tre 

Fingre paa nogle og to paa andre ere forsynede med slige Rlöer, og 

Haanden er smal. Vi see saaledes, at Klattre- og Gravehaanden ere 

udviklede efter tvende næsten modsatte Planer, og vi ville nu undersøge, 

med hvilken af disse Haanden af Megalonyx har den meste Overeens- 

stemmelse. 

Klôerne paa Megalonyx (og endnu mere paa Megatherium) vare 

overordentlig lange, ja selv længere, som det synes, end hos Dovendyret, 

der har dem længst af alle nulevende Pattedyr. De ere hverken flad- 

trykte som hos de gravende Dyr, eller sammentrykte, som hos Dovendyret, 

men have Dimensionerne af Höiden og Breden omtrent lige; de ere krum- 

böiede efter deres Længde, som hos Dovendyret, og have samme Eien- 

dommelighed i deres Ledflade, nemlig, at de ei kunne udstrækkes i samme 

Plan som Haanden. Deres Antal er, som hos Dovendyret, reduceret til 

tre, en Reduction, vi ikke gjenfinde hos noget gravende Dyr. Det er 

saaledes indlysende af denne Sammenstilling, at Haanden af Megalonyx 

var bygget meget mere efter Planen af Dovendyrets Haand, end efter 

den af de gravende Dyr, og at alle dens Forholde vare meget ugunstige 

for Gravning. 

Der gives i de Tandlöses Orden en Familie, der, saa at sige, 

danner Overgangen fra de gravende til de klattrende Dyr, og med 

hvilken Megalonyx har endeel Træk tilfælles, Myrebjörnens. Vi ville 

see, hvorvidt Undersögelsen af disse Dyrs Haandbygning sammenlignet 

med deres Levemaade vil kunne oplyse denne Gjenstand. 
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Hos Myrebjörnen ere Rléerne krumböiede og sammentrykte som 

hos Dovendyret, de ere artikulerede paa samme Maade, men de ere hos 

de tvende större Arter meget kortere, skjündt endnu betydelig stærke. 

Haanden er ei meget bred, og Klöernes Antal er kun fire hos de större 

Arter, ja endog reduceret til to, men meget store, hos den mindste Art. 

Det er indlysende, at denne Anordning ei er meget fordeelagtig for 

Gravning; ogsaa har jeg overbeviist mig om, at disse Dyr aldeles ikke 

grave. De anvende deres stærke Klöer til at opkradse de steenhaarde 

Termithöie; Gange i Jorden formaae de derimod ikke at grave. Hos 

den tofingrede Myrebjörn ere Forholdene aldeles som hos Dovendyret, 

ogsaa opholder den sig som dette Dyr blot i Træerne, hvor den lever 

af de paa samme byggende Termiter. Ville vi derfor sammenligne 

Megalonyx med den Familie af Dyr, med hvilken den unægtelig, næst 

Dovendyret, har mest Lighed, bliver denne Sammenstilling ligesaalidt 

til Fordeel for den Mening, at hiint Dyr har gravet i Jorden. 

Vi vende os nu fra Undersögelsen af Haandens Bygning til Be- 

tragtningen af Armens. Hos de gravende Dyr er Armen kort, som 

Theorien ogsaa forud maatte kunne sige. Hos Megalonyx saavelsom hos 

Megatherium ere Armene lange, ja lengere end Benene. Dette Forhold 

gjenfinde vi ikkun hos nogle Aber samt hos Dovendyret, altsaa netop 

hos de fuldkomneste Klattrere blandt Pattedyrene. 

Ogsaa i Bagföddernes Bygning ville vi finde Mærker, der adskille 

de gravende Dyr fra de klattrende. Bagfödderne hos Muldvarpene ere 

i Forhold til Forfödderne overordentlig svage, og tilbyde intet udmærket 

i deres Bygning. Ogsaa hos de sterktgravende Tatuer, D. gigas og 

gymnurus, ere de betydeligt svagere, end Hænderne, og hos ingen af 

Tatuerne vise de noget særegent i deres Bygning. Ogsaa indsees det 

let, at hos de gravende Dyr Bagfödderne kun kunne være til megen 

liden Nytte til denne Forretning. Anderledes forholder det sig hos de 

klattrende Dyr. Deels maae Bag-Extremiteterne afgive en stadig Stötte 
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for Kroppen, naar Dyret klattrer opad, og ofte maae de klattrende Dyr 

overlade dem ganske til de bageste Extremiteter, idet de, f. Ex. hængende i 

dem, söge nye Fastholdningspunkter med de forreste. Ligesom derfor 

hos de gravende Dyr den fortrinligste Kraft ligger i de forreste, saaledes 

ligger hos de klattrende Dyr den fortrinligste Kraft i de bageste Extre- 

miteter. Derfor see vi hos Aberne Hænderne ofte uden modsættelig 

Tommelfinger (Hapale, tildeels Mycetes o. fl.) eller med rudimentarisk 

Tommelfinger, eller aldeles manglende denne Finger, medens den paa 

Födderne altid er stærkt udviklet og fuldkommen modsettelig; "saaledes 

finde vi hos klattrende Dyr i andre Familier Tommelfingeren paa Föd- 

derne tilstede, medens den mangler paa Hænderne. Hos Dovendyret 

see vi derfor paa Fådderne de samme kraftfulde Klåer, som vi saae paa 

Hænderne. Men Megalonyx saavelsom Megatherium overtræffe alle de 

hidtil betragtede Dyr i den overordentlig kraftige Udvikling af Bagföd- 

derne. Den midterste Taa er saa uforholdsmæssig stærk, og forsynet 

med en saa umaadelig Klo, at vi intet lignende kunne opvise i hele 

Dyreriget, og det er indlysende, at disse Dyr have gjort en særegen 

Anvendelse af deres Fådder; Foden hos dem er blot forsynet med een 

Klo, et Forhold, som let indsees, ei at være skikket til Gravning, og 

hvortil vi ikkun finde en Analogie i den ene store Klo, som Flagger- 

musene besidde paa For-Extremiteterne, og som tjener Dyret til at hage 

sig fast med. 

Men det vigtigste Forhold i Bygningen af Megalonya’s Fod er 

dens Fordreining mod Underlaaret, saa at Fodsaalen vender indad istedet 

for nedad. Vi have alt seet, at dette Forhold i den levende Dyreskab- 

ning gjenfindes hos Dovendyret, og jeg har viist den Indflydelse, som denne 

Organisation udåver paa dette Dyrs Levemaade. En Tilnærmelse til 

denne Bygning findes hos Aberne, der, som man veed, gaae noget skraae 

udad paa Fodsaalerne, og det er bekjendt, at dette Forhold besværer disse 

Dyr ligesaameget under Gangen, som det gjör dem skikkede til Rlattring. 
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Men hvad hos Aben kun var som antydet, er hos Dovendyret udfårt, 

og vi have seet, at dette Dyrs Tilverelse, paa Grund af dette Organisa- 

tionsforhold, er knyttet udelukkende til Træerne. 

Vi have saaledes seet, at'i alle de Sammenligningspunkter, vi 

have opstillet mellem de gravende og klattrende Dyr, Megalonyx bestandig 

har viist sig afvigende fra de förste, og overeensstemmende med de 

sidste; men det sidste Punkt er i mine Tanker aldeles afyjürende. 

Endnu staaer et Punkt tilbage i Megalonyx’s Organisation, der 

ei er uden Vigtighed for nærværende Undersögelse, nemlig dens over- 

ordentlig kraftige Hale. Vel besidde flere Dyr, der ei klattre, en kraftig 

Hale, som Bieltedyrene og Skældyrene, medens andre, der klattre med 

Ferdighed, mangle samme, som Dovendyret og flere Aber; men naar vi 

finde en overordentlig kraftig Hale hos et Dyr, der efter al Sandsynlighed 

har klattret, da kunne vi ei afholde os fra at antage, at dette Organ 

har traadt i denne Functions Tjeneste, med andre Ord, at Megalonyx 

har veret forsynet med en Snohale. 

Hvorvidt Megatherium er at betragte som befindende sig i de 

samme Omstændigheder, som Megalonyx, lader sig ei afgjüre, uden ved 

en nåiagtig og sagkyndig Undersögelse af Skelettet i Madrid. Pander 

og Dalton tale ei om nogen Fordreining af Bagfödderne, hvilken eiheller 

deres Tegning udviser; imidlertid er det mueligt, at denne virkelig finder 

Sted, men at den er maskeret ved den feilagtige Maade, hvorpaa dette Skelet 

er opstillet. Det forekommer mig lidet sandsynligt, at to Dyr, der stemme 

saa néie overeens med hinanden i de vigtigste Punkter af deres Organi- 

sation, skulde afvige saameget fra hinanden i et af de vigtigste. Mega- 

therium besad, som senere Opdagelser have viist, den samme kraftige 

Hale, som Megalonyx, og da det forresten i Bygningen af sine Extre- 

miteter stemmer ganske med denne sidste, stille de samme Vanskeligheder 

sig i Veien hvad hiint, som hvad dette Dyr angaaer, for Antagelsen at 

det har gravet. Men har Megatherium klattret, som Megalonyx, da har 
Fid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. L 
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den vist nok, paa Grund af sin endnu större Legemsmasse, endnu mere 

havt Behov den eiendommelige Stilling af Bagfodens Plan, som vi have 

lært at kjende ved sidstnævnte Dyr. 

Man vil indvende mod den Anskuelse, jeg har yttret om disse 

Dyrs Levemaade, deres overordentlige Legemsmasse og plumpe Bygning. 

Jeg erkjender Gyldigheden af denne Indvending, og ingen kan föle den 

i höiere Grad end jeg. Den har gjort, at jeg længe vægrede mig for at 

antage en tilsyneladende saa unaturlig Mening, ja den har havt en slig 

Vægt i mine Öine, at den har bevæget mig til en detailleret og möisom- 

melig Undersøgelse af alle Forholde og Omstændigheder, der kunne 

komme her i Betragtning, for om mulig at udfinde en anden Forklaring 

af Phænomenerne, som Bygningen af Megalonyx frembyder. Det er ei 

Stedet her, at udvikle hele denne Undersögelse, men jeg kan sige, at, 

fra jo flere Sider jeg betragtede denne Gjenstand, med desto uimodsige- 

ligere Grunde blev jeg drevet til den Anskuelse, jeg her har vovet at 

forelægge det ærede Selskab, skjündt Ingen mere end jeg erkjender, 

hvormeget den ved fürste Oiekast syntes at stride mod Naturen. 

I Sandhed, hvilke Begreber maae vi gjüre os om en Natur, hvor, 

stedetfor vore Egern, Dyr af Størrelse og Masse som Næshoru og Nil- 

heste klattrede om i Træerne? Det var vistnok ei de Træer, der for 

Tiden beklæde disse Höisletters Overflade, i hvilke hine Uhyrer gyngede 

sig, Men jeg har alt i en foregaaende Afhandling, jeg har havt den 

Ære at forelægge Selskabet, stræbt at vise, at de Træer, der for Tiden 

beklæde disse Sletter, ikkun ere det forkröblede Afkom af større og kraf- 

tigere, som oprindeligen bedækkede samme; og det er tilladt at formode, 

at hie Tiders Vegetation bar den samme gigantiske Characteer, som vi 

see udtrykt i deres Dyreskabning. 

I den nærværende Skabning höre de Dyr, som ere anviste Træerne 

til Opholdsted, alle til de mindre Arter; denne Omstændighed synes saa 

væsentlig, at i de Familier og Slægter, der indeholde klattrende Dyr, 
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Klattreevnen aftager med Störrelsen af Arterne. Saaledes i Katteslægten 

opholde de mindre Arter sig for störstedelen i Træerne; Arterne af Mid- 

delstörrelse jage paa Jorden, men klattre endnu med mere eller 

mindre Ferdighed, medens de störste Arter ere ganske berövede denne 

Evne. I Abernes Familie ere de mindste Arters Tilverelse udelukkende 

knyttet til Træerne, medens de störste Arter hyppigen stige ned af samme 

og tilbringe endeel af deres Liv paa Jorden. Af Myrebjürnene lever 

den mindste Art udelukkende i Tr&erne; den af Middelstörrelse forstör- 

stedelen paa Jorden, men stiger dog op i Træerne, imedens den störste 

er udelukkende anviist Jorden til Opholdsted. Med Rette vækker det 

derfor vor Forundring, i hiin Skabningsperiode at see saa uformelige 

Uhyrer anviste deres Opholdsted i 'Tr&erne. i 

Men den samme Regel, som i den nærværende Skabning gjelder 

for de klattrende Dyr, gjelder ei mindre for de gravende. Vi finde ogsaa 

denne Evne indskrænket til de mindre, Arter. Saaledes i Hundeslægten 

grave Rævene og Schakalerne, Ulvene ei; i Hareslegten grave Raninerne, 

Harerne ei; i Gnavernes Familie grave (paa Harerne og de, som klattre, 

nær) alle Arter, undtagen den største: Capivaren. Maa det da ei forundre 

os i samme Grad, i hiin forsvundne Dyreskabning at finde blandt de gra- 

vende Dyr Arter, der ei give hine klattrende Uhyrer noget efter i Stör- 

relse eller Legemsmasse som Chlamydotherium Humboldtü og giganteum, 

Hoplophorus euphractus o. a.? og have vi bragt hiin Verdens Phænomener 

mere i Harmonie med den nærværendes, ved at antage for hine kæmpe- 

mæssige Dovendyr en Grave- istedetfor en Rlattreevne? 

See vi hen til disse Dyrs Levemaade, taler den vistnok, som alle 

övrige Omstændigheder, mere for den sidste end for den förste af disse 

tvende Antagelser. Vi kjende i den nærværende Skabning intet Exempel 

paa noget blot Græs- og Lüvædende Dyr, som graver; og hvorfor skulle 

disse Uhyrer have gravet? for at unddrage sig deres Fiender? men for 

ei at tale om den Tid, et sligt plumpt og ubehjelpeligt Dyr maatte bruge, 
L* 
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for at grave sig en Hule, svarende til dets uhyre Legeme, til hvad Nytte 

vilde denne Hule, som Tilflugtssted, være et Dyr, hvis Föde ofte maatte 

kalde den langt fra samme, og som i paakommende Fare var aldeles 

ude af Stand til at redde sig derhen ved Flugten, paa Grund af dens 

for Löben, ja som vi have seet, selv for Gang og for Staaen saa ufor- 

deelagtige Bygning. Vil man bemærke herimod, at disse Dyr i deres 

frygtelige Rlöer havde tilstrækkelige Forsvarsvaaben mod deres Fiender, 

da spörger jeg, til hvad Nytte de da gravede? For Födens Skyld vist 

ei, thi alle Dyr, der söge deres Föde under Jorden, hvilken kun kan 

bestaae i Insekter, Frö og Rüdder, ere nüdvendigviis smaae og behæn- 

dige Dyr, uden hvilke Betingelser Umueligheden af deres Underholdning 

paa, denne Vei let indsees. 

Men hvori bestod da dette Dyrs Föde? De Excrementer, jeg 

har havt Leilighed til at undersüge af et af disse Uhyrer, have frembudt 

mig meget fiintknusede Plantelevninger. Kunne vi ei antage, at de have 

græsset som Qvæget og nogle Tykhudede? men vi finde ingen skærende 

Tender foran i Munden, hvormed de vare i Stand til at afbide Græsset. 

Vi nödes derfor til at antage, at de have levet af Træernes Löv, som 

deres nulevende Repræsentant, med hvilken de stemme aldeles i Tand- 

bygningen; saa at jeg, som Hovedresultat af denne Undersågelse, troer 

at kunne opstille den Sætning: at, fra hvilken Side vi end betragte Spörgs- 

maalet om disse kæmpemæssige Dyrs Levemaade, vi nådes til at antage, 

at de i alle Punkter have paa det fuldkomneste stemt overeens med den 

nulevende Typus af Familien, med Dovendyret. 

Til Slutving maa jeg endnu bemærke, at vi, uden at antage denne 

Evne hos disse Dyr, ei engang vilde kunne forklare os, hvorledes de have 

kunnet vedligeholde deres Tilværelse i et Land, saa overfyldt med store 

Rovdyr, som vi siden skulle see Brasilien at have været i hine Tider. 

Ei tro man, at deres Legemsstörrelse eller forfærdelige Klåer vilde have 

sikkret dem mod Forfålgelse; jeg har ved umiddelbare Iagttagelser paa 
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Nutidens slöve Dyr overbeviist mig om, hvor let disse blive et Bytte for 

Rovdyr, der staae langt tilbage for dem i Störrelse og Styrke, og jeg 

har havt de mest forbausende Beviser paa flere af de her levende Rov- 

dyrs Uforferdethed og Behændighed. Det er ei Stedet her at meddele 

en Beretning om disse Kampe og Mordscener, der ere foregaaede i mit 

eget Huus, under mine Oine, og tildeels med Hensigten at oplyse denne 

Gjenstand; men det kan jeg forsikkre, efter hvad jeg her har seet, at 

hvis Megatherium og Megalonyx, med deres ubehjelpelige Bevægelser 

vare anviste Jorden til Opholdsted, vilde de snart have været udryddede, 

og man vilde ei finde deres Levninger i Selskab med dem af den store 

antediluvianske Tiger, nedlagte paa deres Hvilested i de sidste Dage, 

der gik forud for den store Naturbegivenhed, der trak Forhænget ned 

mellem hiin og denne Verden. 

Tre Årter af denne Slægt, alle forskjellige fra den nordameri- 

kanske Art, Megalonyx Jeffersonü, have efterladt deres Knokler i disse 

Egnes diluvianske Jordlag. Den almindeligste af disse, (M. Cuvieri) er 

af Størrelse som en Oxe; men paa Grund af den svære Bygning, der 

udmærker denne Dyreslægt, viser den störste Deel af dens Knokler, 

sammenlignet med Oxens, sig to til tre Gange större i Omfang og Masse. 

Langt sjeldnere end denne forekomme de tvende andre Arter, 

af hvilke den ene (M. Bucklandii) endnu er af Störrelse som Tapiren, 

medens den anden, (M. minutus) knap kan maale sig med Svinet i den 

Henseende. See for disse tre Arter Tab. III—X. *) 

Dovendyrenes Familie er for Tiden eiendommelig for Sydamerika 

og vi have saaledes, i denne Families 'Tilstedeværelse i Fortiden i samme 

Verdensdeel, en ny Bekræftelse paa det Resultat, hvortil de tvende fore- 

*) Hvorvidt Arterne af denne, saavelsom af den foregaaende Slægt, have baaret Pand- 
ser, er et Spørgsmaal, jeg hidtil ei har seet mig i Stand til at afgjore. I Selskab 
med det ene Individ af Coelodon maquinense fandt jeg en Masse af granulöse Con- 

cretioner, som jeg ei veed at tyde anderledes, end som kalkagtige Udsondringer 

i Huden; derimod har jeg imellem de meget hyppige Levninger af Megalonyz Cuvieri 
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gaaende Familier allerede ledede os, om Overeensstemmelsen med Hen- 

syn til Grundtypen mellem den forsvundne og den nulevende Dyreskab- 

ning af denne Verdensdeel. Ogsaa de övrige Resultater, som Betragt- 

ningen af den foregaaende Familie ledede os til, finde vi her gjentagne 

for denne, nemlig: den större Rigdom paa Slæpts- og Artsformer, som 

hiin Dyreskabning udfoldede, samt den langt betydeligere Stürrelse, dens 

Arter opnaaede. Dette Misforhold bliver endnu större, naar vi ved denne 

Familie, som ved alle de övrige, ville indskrænke vor Sammenligning til 

den Strækning af Landet, i hvilken de fossile Dyrs Levninger ere fundne; 

thi i denne hele Strækning forekommer i vore Dage ingen Art af denne 

Familie; derimod tår jeg ei afgjére, hvorvidt de have manglet her för 

den oprindelige Skovbeklædning forsvandt og veg Pladsen for de mere 

eller mindre aabne Enge, som have aflåst den. 

Anden Orden: Acleidota. 

Förste Familie: RUMINANTIA. Drövtyggende Dyr. 

Til de mærkelige Phænomener, som Pattedyrklassen frembyder i 

sin geographiske Udbredning, hörer vistnok den meget ulige Fordeling 

af de drövtyggende Dyrs Slægter i de varmere Egne af de tvende Hoved- 

continenter. Medens Afrika og Asien tielle alle de til denne Familie 

hörende Slægter, besidder denne Verdensdeel ikkun een af dens Slægter, 

ikke fundet Spor til noget Pandser, med Undtagelse af et Stykke af en overordentlig 
tyk Plade, forsynet med ziirlige Reliefs paa Overfladen, hvilke give det mere 

Udseendet af et Brudstykke af en architectonisk Decoration, men dets Brud viser 

noksom dets organiske Oprindelse. Skulde dette Dyr virkelig have været forsynet 

med et Pandser, da synes denne Omstændighed unægtelig at maatte have gjort det 

ligesaa uskikket til at klattre i Træerne, som vi have seet andre Forholde at gjore 

det uskikket til Bevægelser paa Jorden. ' 
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Hjorteslægten, samt den ene Undergruppe af Rameelslegten. Da Arterne 

af denne sidste ere indskrænkede til den vestlige Kystkjedes Alperegioner, 

bliver for den hele umaadelige Udstrækning af Sydamerikas Sletland, 

med dets underordnede Bjergsystemer, ikkun den eneste Slægt, Hjorte- 

slægten, tilbage. Denne Armod paa Slægtsformer af de drövtyggende 

Dyrs Familie fandt ikke Sted i disse Egne i den forsvundne Jordperiode; 

thi jeg tæller alt, foruden Hjorteslegten, tvende andre fra hiin Periode. 

De fossile Levninger, jeg besidder af Hjorteslegten, lade sig hen- 

fore til tvende Arter, den ene af Störrelse som Cervus simplicicornis Ill., 

den anden nærmende sig i denne Henseende til C. campestris. 

Antilopeslegten har efterladt talrige Levninger af een Art: 

A. maquinensis, af Störrelse som en Buk, med korte, bueformige, tilbage- 

büiede Horn. Den levede i Flokke, som dens Artsbeslæptede, der for 

Tiden ere indskrienkede til den gamle Verden *) 

Af Rameclslægten besidder jeg Levninger af tvende Arter, af 

hvilke den ene overtræffer Hesten i Störrelse; den anden er noget mindre. 

Til hvilken af de tvende Undergrupper af denne Slægt, om til den, der 

for Tiden beboer de varmere Dele af den gamle Verden, (Camelus Ill.) 

eller til den, der beboer Alperegionerne af Andeskjeden (Auchenia Tll.), 

de fossile Arter henhöre, tillade mine utilstrækkelige Sammenlignings- 

midler mig hidtil ei at afgjöre. 

Jeg slutter denne Familie med en lille Gruppe af Dyr, der ei 

passer ind i nogen af de nulevende Slægter af samme. Disse Dyr, der i 

Letheden af deres Legemsbygning kappes med de spinkleste Arter af 

Antilopeslægten, fjerne sig i Detaillen af deres Bygning langt fra denne 

Slægt, saavelsom fra Geden, Faaret, Oxen og Kamelen. Nærmende sig 

i enkelte Punkter til Hjorteslægten, afvige de dog i andre Dele mere fra 

denne end alle de drövtyggende Slægter indbyrdes. Jeg foreslaaer 

+) Angaaende dette Dyr henviser jeg til min Afhandling om Maquinéhulen, samt den 
samme ledsagende Tegning af dets Cranium. 
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Navnet Leptotherium for denne forsvundne Dyreslægt, af hvilken jeg 

besidder Levninger af tvende Årter, den ene mindre end Raaen, den 

anden större end Kronhjorten. 

Kaste vi nu et sammenlignende Blik tilbage paa denne Families 

Slægter og Arter i den sidstforsvundne og nærværende Periode, da be- 

mærke vi først den langt större Mangfoldighed af Slægtsformer, der 

udmærkede hiin Periode, idet Antallet forholder sig som fire til een. Af 

de fire Forverdenens Slægter er den ene, Leptotherium, aldeles forsvunden 

af den nærværende Dyreskabning. Angaaende Kameelslegten har jeg 

alt bemærket, at Mangel paa tilstrækkelige Sammenligningsmidler for- 

hindrer mig i at afojüre, om de fossile Arter höre til den gamle eller til 

den nye Verdens Undergruppe af denne Slægt. Hvis det er tilladt, at 

yttre nogen Formodning i denne Henseende, skulde jeg erklære mig for 

den sidste Mening, stöttende mig paa en Regel, som vi siden skulle see 

bestyrket ved mangfoldige Exempler, at Forverdenens Dyrearter overtraf 

œ vi 

have seet, at de fossile Arter af Kameelsliegten staae betydelig tilbage 

i Legemsstörrelse de tilsvarende af den nærværende Skabning; 0 

for Arterne fra den gamle Verden, hvorimod de overtræfle noget de 

nulevende Arter fra denne Verdensdeel. 

Hvad Antilopeslægten angaaer, da er det bekjendt, at de varmere 

Dele af Afrika og Asien udgjöre denne Slægts egentlige Fædreland i 

vore Dage. Imidlertid maa jeg bemærke, at en af de nyeste Reisende i 

Chili, Hr. Gay, troer at gjenkjende i Indvaanernes Beskrivelse afet Dyr, 

der beboer de utilgængelige Regioner af Andeskjeden, en Art af denne 

Slægt. Hvis denne Formodning skulde bekræfte sig, hvorover vi ei ville 

undre os, naar vi betænke, at andre Dyreslægter, der dog tiltrække sig i 

höiere Grad Menneskets Opmerksomked, som Tapiren og Bjørnen, lige- 

ledes indtil de allernyeste Tider, have unddraget sig Naturforskernes Blik 

i disse samme Bjergegne, da ledes vi til det mærkelige Resultat, at tvende 



89 

Dyreslægter, der for Tiden ere indskrænkede til Sydamerikas höie Kyst- 

kjede, i hine Tider vare udbredte over dets Sletland. 

Da Forekomsten af en Dyreform, der for 'Tiden holdes for aldeles 

eiendommelig for den gamle Verden, midt iblandt de reent amerikanske 

Former, som denne Verdensdeels svundne Dyreskabning hidtil har tilbudt 

os, er et Resultat af stor Vigtighed, har jeg holdt det for min Pligt, at 

gjøre opmærksom paa den nys anførte Omstendighed, og afholder mig 

fra en endelig Dom, indtil senere Undersøgelser i Chili have afgjort det 

grundede eller ugrundede i Hr. Gay’s Formodning. 

Ei blot Slægternes Antal, og Totalantallet af Arterne af denne 

Familie var i hine Tider betydeligere, end i vore Dage. For Tiden beboe 

fem Arter, som bemærket alle af Hjorteslægten, disse Egne, imedens jeg 

af de fire Forverdenens Slægter allerede tæller syv Arter. Det store 

Antal Arter, som Hjorteslægten for Tiden frembyder i disse Egne, lader 

formode, at vort Bekjendtskab med de fossile Arter er langt fra at være 

fuldstændigt. Den Omstændighed, at disse Dyr leve enkeltviis, eller dog 

i meget smaa Selskaber, i Forbindelse med deres Hurtighed i Löbet, 

unddrager dem langt mere de store Rovdyrs Forfölgelser, end saadanne 

Dyr, der enten leve i store Selskaber, som Dicotylesarterne, eller ere 

slette Löbere, som Arterne af de slöves Orden; og det forklares derfor 

let, hvorfor man finder deres Levninger saa sparsomt i Rovdyrhulerne i 

Sammenligning med dem af de sidstnævnte Dyr. Vi see altsaa, som Ho- 

vedresultatet af Betragtningerne over denne, Familie at udgaae: at af fire 

Slægter, hvoraf deni hün Periode bestod, ikkun een er bleven tilbage i disse 

Egne, at tvende andre ere at såge for Tiden i Alperegionerne af Andes- 

kjeden (eller maaskee i den gamle Verdens varmere Egne), og at endelig 

een aldeles er forsvunden fra Jordens Overflade. 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. 
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Anden Familie: PACHYDERMATA. Tykhudede Dyr. 

Denne Familie dannes for Tiden i Brasilien ikkun af tvende 

Slægter, Tapiren med een Art, og Navlesvinet med tvende. 

Af den förste af disse Slægter besidder jeg ogsaa Levninger i 

fossil Tilstand, hvilke imidlertid ere for ubetydelige, til at bestemme Dyrets 

Forhold til den nulevende Årt. 

Blandt den store Mængde Levninger, som den sidstnævnte af disse 

to Slægter har efterladt, skjelner jeg idetmindste fire, meget bestemt fra 

hinanden, forskjellige, Arter, der alle ligesaa bestemt adskille sig fra de 

tvende nulevende Arter, og af hvilke een opnaaer næsten den dobbelte 

Størrelse af disse. 

Men endnu en tredie Slægt af denne Familie beboede i hiin Tids- 

periode disse Egne. Jeg har fundet Ryghvirvler af et stort Dyr, der 

stemme aldeles i Form og Størrelse med dem af Elephanten. Den eien- 

dommelige Form af disse Knokler hos dette Dyr tillader ei at forvexle 

dem med dem af noget andet stort Dyr, hverken af de uddåde Slægter 

af de slöve Dyrs Orden, eller af de nulevende övrige Slægter af de tyk- 

hudedes Familie. Da man imidlertid har fundet Levninger af Slægten 

Mastodon i Brasilien, og da jeg ei veed, hvorvidt dette Dyr stemmer med 

Elephanten i Formen af sine Ryghvirvler, vil jeg indtil videre antage, at 

disse Ryghvirvler hidröre fra et Dyr af denne Slægt, deels for ei at ind- 

fore i denne Oversigt noget tvivlsomt Dyr, og deels for ei at bygge et 

saa vigtigt Resultat, som det af Tilstedeværelsen af Elephanten i hine 

Tider i Sydamerika, paa en usikker Grundvold. *) 

a 

*) De Rnokler, jeg hidtil har fundet af dette Dyr, afvige i deres Udseende fra alle de 
övrige fossile Rnokler, jeg besidder, og nærme sig i den Henseende til Nutidens 

halvformuldede Knokler; ogsaa ere de de eneste, der ei under mine Öine ere ud- 
gravede af Diluvionsjorden i Hulerne, men ere fundne liggende låse ovenpaa samme. 
Jeg har forsøgt at forklare dette Phænomen i den forepaaende Afhandling, til 

hvilken jeg derfor henviser. 
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Vi see saaledes, at de tykhudede Dyrs Familie var i hine Tider 

talrigere end i vore Dage, saavel paa Slægter som paa Arter, og at den 

optraadte under colossalere Former, saa at denne Familie for Tiden viser 

sig i en reduceret Tilstand, saavel med Hensyn til Antal som til Legems- 

masse. 

Tredie Familie: FEr4. Rovdyr. 

I Spidsen for Rovdyrenes Familie stiller sig naturligen Ratte- 

slægten, der trods Mængden af Arterne dog danner en af de naturligste 

og bedst begrændsede Slægter i Pattedyrklassen. Med Grund har man 

derfor afsondret fra denne Slægt et Dyr, der paa en paafaldende Maade 

fjerner sig fra de üvrige ved flere væsentlige Characterer, nemlig Jagt- 

Leoparden, Felis jubata L. (Cynailurus Wagl). Dens Rlöer ere ei til- 

bagetrækkelige; den lever i Flokke, og dens Naturel er meget mildt, 

hvorfor den af flere orientalske Folkeslag tæmmes og afrettes til Jagt. 

Men ved en forunderlig Contrast er dens Tandsystem endnu mere mor- 

deriskt end hos Rattene, idet den flade Afsats paa den store sönderrivende 

Rindtand i Overkjæven, der findes hos alle övrige Rovdyrsliegter, og hvis 

Udvikling staaer i omvendt Forhold til Dyrets udelukkende Kjådnæring, 

her er ganske forsvunden. 

Jeg gjenfinder denne Tandform hos et lille Dyr af disse Egnes 

forsvundne Dyreskabning, der ei overtræffer Huuskatten i Störrelse, og 

som jeg paa Grund af denne Omstendighed kalder Cynailurus minuta. 

Foruden denne finder jeg af den normale Katteform Levninger 

af tvende Arter, den ene af Störrelse som den langhalede Tigerkat, 

(Felis macroura Pr. Max) den anden större end Jaguaren og maalende 

sig med de störste Arter fra den gamleVerden, Tigeren og Löven. 

Hundeslegten fremtræder for Tiden i disse Egne med tvende 

Arter, af hvilke den ene (Canis Azare), i Störrelse, Form og Levemaade 

gjenkalder vor Ræv, hvorimod den anden (Guara’en, Canis jubatus) fjer- 
M* 

. 
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ner sig mere fra de övrige Arter af denne Slægt. Dens overordentligt 

höie Been og dens haltende Gang ere 'Træk, der minde om Hyænen, en 

Lighed, den iövrigt fornægter ved sit frygtsomme Naturel. 

Ogsaa i den forsvundne Dyreskabning finder jeg Spor til tvende 

Arter af denne Slægt. Den ene (Canis protalopex) hörer til Rævens 

Undergruppe, men hvad jeg besidder af den er utilstrækkeligt til med 

Nöiagtighed at bestemme dens Forhold til de nulevende Arter. Den 

anden, (Canis troglodytes) hörer til den mere kjådædende Afdeling af Ulvene 

og Schakalerne. Ved sine langt lavere Extremiteter afviger den meget 

fra Guara’en, og nærmer sig den europæiske Ulv, fra hvilken den afviger 

ved sin længere og svagere Hals, et Forhold, der igjen nærmer den til 

Guarae’n. Den stod ikke tilbage for nogen af dem i Størrelse, og anret- 

tede frygtelige Odelæggelser blandt hiin Verdens Beboere, hvis Levninger 

vi finde opdyngede i Hulerne, der tjente den til Opholdsted. ”) 

Ei mindre overordentlige vare de Odelæggelser, der i hine 'Tider 

anrettedes af et andet Rovdyr, der i Störrelse ei overtraf betydeligt Ræven. 

Dette Dyr nærmer sig i det Hele meget til Schakalafdelingen af Hunde- 

slegten, men den afviger fra hele denne Slægt ved den kraftigere Ud- 

vikling af dens Tandsystem, samt ved Mangelen af den bageste knudrede 

Rindtand i Underkjæven. Dens Hovednæring bestod i Arterne af Paca- 

slægten, og det er fra dette Dyr at den forbausende Mengde af Knokler 

af denne Dyreslegt hidrörer, som jeg: har havt Leilighed til at omtale i min 

Afhandling om Hulen ved cerca grande. Jeg foreslaaer for denne mærkelige 

Slægt (som man imidlertid kan betragte som en Underslægt i Hundeslegten, 

ligesom Slægten Cynailurus kan ansees som en Underslægt af Ratteslægten) 

*) Jeg henviser angaaende dette Dyr til min Afhandling om Hulen ved Cerca grande, 
hvor jeg dog maa bemærke, at jeg under Navnet Canis spelæus har forvexlet tvende 

forskjellige Dyr. Hvad jeg dengang holdt for unge Individer af nærværende Art, 
have senere Undersögelser, anstillede med fuldstændigere Materialier, viist mig, at 
henhåre til det folgende Dyr, til hvilket derfor de i ommeldte Hule ansamlede Hobe 
af Pacaknokler skylde deres Oprindelse: i 
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Navnet Speothos*), Huleschakal, samt for den her omtalte Art af samme, 

den eneste, der hidtil er mig bekjendt, efter Dyret, der udgjorde dens 

Hovedneeringsmiddel, S. pacivorus. 

Eiendommelig for Sydamerika er en lille Gruppe af Rovdyr, af 

Brasilianerne kaldet Eirara, der danner Overgangen mellem Taa- og Saale- 

gængerne, og forener Slægterne Gulo og Mustela. Man kjender tvende 

Arter af denne Underslegt, der hidtil mangler en Benævnelse i Systemet, 

og hvis Arter derfor af nogle regnes til Slægten Gulo, af andre til 

Slægten Mustela (Viverra vittata og Mustela barbata L., sidste ved en 

oprindelig Trykfeil, nu almindelig optaget under Navnet barbara). Den 

største af disse Arter opnaaer næsten Grævlingens Væxt, men jeg finder 

iblandt Levningerne fra Forverdenen Spor til en Årt, der overtraf den 

noget i Störrelse og var af sværere Bygning. 

En anden for denne Verdensdeel eiendommelig Slægt, Nese- 

björnen (Nasua) manglede eiheller i hiin Periode i disse Egne. Jeg: 

besidder hidtil ikkun Levninger af een Art af denne Slægt, der imidlertid 

ere for ubetydelige til nöie at bestemme Forholdet til de nulevende Arter. 

Men de mærkeligste Dyr af denne Familie, der i hine Tider hær- 

jede disse Egne, ere de tvende Slægter, jeg nu gaaer over til at omtale, 

og som for 'Tiden ere forsvundne af dette Lands Fauna, nemlig Bjørnen 

og Hyænen. 

Den fossile brasilianske Bjørn (Ursus brasiliensis) staaer langt 

tilbage for de kæmpemæssige Arter, der have efterladt deres Levninger 

i Europas Huler, ja hörer endog til de mindre Arter blandt de nulevende, 

men udmærker sig dog ved sin massive Bygning. 

#) Zréos, Hule, og Aus, Schakal. Hidtil var denne Form ubekjendt i den levende 

Natur, men nyligen har Hr. Hodges i Indien opdaget en til denne Undergruppe 
henhørende Art, af Indvaanerne Buansu kaldet, af samme Störrelse som den fossile 
og udmærkende sig ved sit meget vilde Naturel. 'Trods Uoyereensstemmelsen i 

Tandsystemet holder Hr. Hodges den, uforklarligen nok, for Stamfaderen til vor 

tamme Hund, og tillægger den det besynderlige Navn: Canis primævus. 
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Den fossile brasilianske Hycane (Hyena neogea) maaler sig der- 

imod med de største nulevende Arter, endskjöndt den dog ogsaa i denne 

Henseende staaer tilbage for det Uhyre af denne Slægt, hvis Levninger 

forefindes saa hyppigt i nogle af den gamle Verdens Huler. 

Sammenligne vi nu for det förste med Hensyn til Slægterne denne 

Familie for de tvende Epoker, vi her betragte, da finde vi, at af de fem 

Slægter, hvoraf den for Tiden sammensættes i disse Egne: Felis, Canis, 

Lutra, Eirara*) og Nasua, de fire allerede ere efterviste for hiin for- 

svundne Periode. Ikkun af Odderslegten har jeg hidtil ei fundet noget 

Spor. Men denne Omstændighed forklares let, uden at vi behåve derfor 

at antage, at denne Slægt virkelig har manglet i denne Verdensdeels 

antediluvianske Fauna. Odderen er et Dyr, der hverken selv besåger | 

Hulerne, eller letteligen bliver et Bytte for de Rovdyr, der beboe 

samme; og vi maae derfor ei undre os over, af vi ei strax ståde paa denne 

Form ved det første Blik, vi gjøre i hiin Verdens svundne Dyreskabning. 

Vi ere saaledes berettigede til at antage, at dette Lands sidstforsvundne 

Dyreskabning talte de samme Slægter af denne Familie, som vi i vore 

Dage forefinde i samme. 

Men foruden disse have vi seet, at hiin Dyreskabning endnu besad 

fire Former, som mangle i den nærværende, hvoraf tvende kunne betragtes 

som Underslægter ef Katte- og Hundeslegten (Cynailurus og Speothos) 

imedens de tvende andre danne eiendommelige Slægter: Bjørnen og 

Hyænen. Antallet af Slægterne for hiin og nærværende Periode forholder 

sig altsaa som otte til fem. 

Af de fem Slægter af denne Familie, der for Tiden beboe disse 

Egne, ere de tre fælles for begge Continenter, nemlig Ratte-, Hunde- og 

Odderslægten, de tvende üvrige derimod ere eiendommelige for denne 

”) Af Mangel paa en systematisk Benævnelse for denne lille Slægt, betjener jeg mig 
for Beqvemmelighedens Skyld af dette Navn, uden derfor at betragte det som vær- 

digt til at optages i Systemet. 
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Verdensdeel, nemlig: Næsebjürnen (Nasua) og Honningjærven (Eirara). 

Forekomsten af disse to sidstnævnte Slægter i dette Lands svundne Fauna 

giver fölgelig et Beviis mere for den Sætning, jeg alt för har opstillet, 

og som vi siden skulle see endnu fuldstændigere bekræftet, at disse Egnes 

Dyreskabning fra hiin Periode var uddannet efter samme Plan, som den 

nærværende. 

Af de fire overtallige Slægter fra hiin Periode have de tvende, 

Cynailurus og Speothos, hver en nulevende Repræsentant i den gamle 

Verdens varmere Egne. ; 

Vi have alt forhen, ved Betragtningen af de drövtyggende Dyrs 

Familie, havt Leilighed til at lære kjende een Slægt laf denne Verdendeels 

fordums Dyreskabning (Antilopen), der syntes at tilbyde et lignende 

Forhold; da imidlertid ei alle Tvivl vare ryddede af Veien for at begrunde 

et saa vigtigt Resultat, lod jeg det dengang uafgjort. Ogsaa imod de 

her anförte Exempler paa dette geographiske Forhold lade Indvendinger 

sig gjøre; idet deels de paagjeldende Former ikkun ere at betragte som 

Underslægter, og man deels kunde antage, at, paa Grund af den store 

ydre Lighed, det förste af disse Dyr vistnok har havt med de egentlige 

Rattearter, muligen detsTandform maatte kunne gjenfindes hos een eller 

anden af de mindre bekjendte, til Ratteslegten henregnede, nulevende 

Arter af denne Verdensdeel. Jeg troer derfor endnu paa dette Sted at 

burde afholde mig fra en afgjörende Dom, saameget mere som Historien 

af den fålgende Slægt, jeg nu gaaer over til at betragte, viser, hvor nöd- 

vendig Forsigtighed er ved Resultater, der bygges paa benwgtende 

Kjendsøjerninger, 

Bjorneslægten holdtes (trods Molinas Angivelse) indtil for faa Aar 

siden for eiendommelig for den gamle Verden og Nordamerika; og dog 

have senere Undersøgelser viist, at een, om ei flere Arter af denne Slægt, 

beboe Perus og Chilis Alperegioner. Disse Arter adskille sig fra de 

övri ge ved deres ringere Legemsstörrelse, og da den fossile brasilianske 
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Bjørn udviser denne samme Eiendommelighed, holder jeg den for nærmere 

beslægtet med Andesbjörnene, end med Arterne fra det gamle Continent 

og Nordamerika. 

Vi see saaledes, at den Formodning, vi yttrede angaaende Anti- 

lopeslægten, finder sin Bekræftelse i nærværende Slægt, der afgiver et 

Excmpel mere paa det mærkelige geographiske Forhold, at Andeskjeden 

nærer for Tiden Repræsentanterne for flere Dyreformer, der i den sidst- 

forsvundne Jordperiode vare udbredte over Hüisletterne af Sydamerika. 

En saa hyppig Gjentagelse af dette geographiske Forhold kunde 

lede til at opkaste det Spörgsmaal: om ei den sidste Slægt, der endnu 

staaer tilbage at betragte, Hyæneslægten, muligen kunde befinde sig i 

samme Tilfelde? Men herved maa jeg bemærke, at saa grundet en slig 

Formodning maatte synes, hvor Talen er om Dyr, som Antilopen, hvis 

Frygtsomhed og Skyhed fjerne den fra Menneskets Nærhed, og hvis Hur- 

tighed og Behændighed i Rlattren og Springen (idetmindste hos de Arter, 

der leve i Bjergegne) unddrage den dets Forfölgere, saameget taber den 

sin Vægt, naar der handles om Dyr, hvis Levemaade förer det med sig 

at söge Menneskets Nærhed, og hvis Graadighed og Dristighed gjöre 

dem til saa farlige Naboer for samme, at deres Tilstedeværelse i et Land 

vel neppe vil kunne blive ubemærket. 

Tilstedeværelsen i hiin Periode af dette frygtelige Rovdyr i denne 

Verdensdeel er derfor et Phænomen, der tilfulde berettiger os til at 

opstille den Sætning, at den sidst forsvundne, saa mærkelig rige, Dyre- 

skabning, der beboede det tropiske Sydamerikas Hôisletter, indesluttede, 

i sin store Fylde af eiendommelige, amerikanske Former, tillige saadanne, 

der for Tiden ere udelukkende for den gamle Verden. 

Gaae vi over til at sammenligne Talforholdet af Arterne af denne 

Familie for de tvende omhandlede Perioder, da indeholder Listen paa 

de fossile Arter vel ei saa stort et Antal, som Listen paa de nulevende; 

men at vi ei af denne Omstændighed bår slutte, at Rovdyrenes Familie i 
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hiin Periode var fattigere paa Arter, end i nærværende, vil blive indlysende 

ved fölgende Betragtninger, livilke ogsaa finde deres Anvendelse påa de 

fölgende Familier. 

Alle de Levninger, jeg hidtil har forskaffet mig af denne Verdens 

forsvundne Dyreskabning, ere udgravede af Huler, og hidröre deels fra 

Rovdyr, der have beboet disse Huler, deels fra Dyr, der have tjent dem 

til Bytte, og som enten stykkeviis eller hele have været slæbte ind i deres 

Tilflugtssteder*), Vi kunne derfor ikke vente, at finde i disse Oplagsteder 

for Resterne af deres Rov Levningerne af saadanne Dyr, hvis Natur og 

Levemaade unddrage dem mere eller mindre de större Rovdyrs Efter- 

stræbelser. Alle de i de foregaaende Familier omhandlede Dyr ere saa- 

danne, der udgjöre den régelmæssige Fåde for de större Rovdyrarter, 

og vi finde derfor deres Knokler i stor Mengde i disse Dyrs Huler. 

Anderledes forholder det sig med de mindre Rovdyrarter. Deres skarpe 

Sandser underrette dem i Afstand om Faren, og de for de større Rov- 

dyr utilgængelige 'Tilflugtssteder, som de alle besidde, nogle i Traernes 

Toppe, andre i deres Huler i Jorden, og Odderen i sit eiendommelige 

Element, unddrage dem næsten altid Faren. Af denne Aarsag finde vi 

deres Knokler saa yderst sparsomt iblandt Levningerne af större Rov- 

dyrs Bytte. Betenke vi paa den ene Side disse Omstiendigheder, og 

paa den anden Side det forholdsviis store Antal, vi have stödt paa ved 

det förste Blik, vi have kastet paa hiin forsvundne Dyreskabning, idet der 

blot mangler os tre Arter for at have naaet Tallet af de nulevende, da 

troer jeg vist, at Enhver snarere vil ledes til den modsatte Slutning, at 

Antallet af Arterne af denne Familie var i hiin Periode større, end i den 

*) Om de Anhobninger, der ere dannede af Knokler af mindre Arter af Pattedyr, og 
som skylde Uglerne deres Oprindelse, skal jeg tale i Anledning af den næste Fa_ 
milie. Den eneste Undtagelse fra den ovenopstillede Regel gjér Maquinéantilopen, 
hvis talrige Levninger i Lappa nova de Maquiné have en anden Oprindelse, som 
jeg i min Beskrivelse af denne Hule har viist. Jövrigt har jeg ogsaa fundet Lev. 
ninger af denne Art i andre Huler under samme Forhold som de üvrige Knokler 
af de storre Pattedyrarter. 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh VIII Deel. N 
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nærværende. Angaaende Slægterne have vi efterviist denne Sætning med 

Vished, og vi tör saaledes antage, at denne Familie befinder sig i samme 

Forhold som de övrige, vi allerede have behandlet, nemlig at den i hine 

Tider var talrigere paa Slægter og paa Arter end i vore Dage. 

Tredie Orden: Myoidea. 

Gnavernes Familie. 

Den talrigste Slægt af denne Familie er Rotteslægten, af hvilken 

jeg. kjender sex for disse Egne oprindelige Arter, foruden tvende, som 

ere indvandrede, den ene fra Europa (M. musculus), den anden, som jeg 

formoder, fra Asien (Mus setosus m.) At denne Slægt ei heller mang- 

lede i Forverdenen, bevise de talrige Levninger, jeg af samme har ud- 

gravet af Hulerne. Men Arterne af denne Slægt, der ofte ere vanskelige 

at adskille indbyrdes efter ydre Kjendetegn, ere det endnu mere, naar 

man er indskrænket alene til Brudstykker af deres Skeletter. Blandt de 

Levninger, jeg hidtil har samlet af denne Slægt, skjelner jeg to til tre 

forskjellige Arter, hvis Forhold til de nulevende jeg imidlertid ei endnu 

seer mig i Stand til nærmere at bestemme. 

Efter Rotteslegten fülger, med Hensyn til Antallet af Arter, 

Slægten Echimys, (Loncheres Ill.), eller de piggede Rotter. Denne Slægt 

optræder her med fire Arter, ligesaa afvigende indbyrdes med Hensyn 

til den ydre Form, som overeensstemmende i deres indre Bygning. Den 

störste Art (E. apereoides m.) har den mest paafaldende Lighed med 

Pereäen (Anema aperca) i Störrelse, Form, Farve og hele Udseende, 

men er forsynet med en lang, meget haaret Hale. Den mangler ethvert 

Spor til Pigge, og dens Haar ere af almindelig Beskaffenhed. I for- 
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skjellige Huler har jeg fundet Levninger af en fossil Art, der nærmer 

sig meget til denne, men som dog viser specifike Forskjelligheder, og som 

overtræffer den noget i Stårrelse, En anden Årt, (E. elegans m.), er af 

Størrelse som vor store Huusrotte, (Mus decumanus), af aldeles rotteagtigt 

Udseende, og forsynet med en meget lang, nögen Hale. Den er bevæbnet 

med Pigge, og dens rene Farvetegning gjør den til et meget smukt Dyr. 

Jeg finder i fossil Tilstand Levninger af en Art, der efter de Brudstykker, 

jeg hidtil besidder, stemmer nöie overeens med denne. En tredie Art, 

(E. suleidens), kjender jeg ikkun afde talrige Levninger, den har efterladt 

ovenpaa Jordlaget i Hulerne, hvor de danne en ei ubetydelig Bestanddeel 

af de store Knokleansamlinger, jeg i min foregaaende Afhandling har 

omtalt. Ogsaa fra hiin Periode finder jeg Spor til en Art, der synes at 

stemme meget overeens med denne nulevende, men hvoraf jeg endnu 

besidder for lidet, for néie at bestemme dens Overeensstemmelse med den 

nulevende Art. En fjerde Art (E. laticeps m.) forekommer meget sjeldent, 

og jeg finder ei iblandt Levningerne fra Forverdenen Spor til nogen Art, 

der har nermet ‘sig denne. 

Eiendommelig for Sydamerika, som den foregaaende Slægt, og 

nergrendsende til samme, er Slægten: Synoetheres, af hvilken man ikkun 

kjender tvende Arter, S. prehensilis L. og S. insidiosa Licht.*), den sidste 

af Størrelse som en Kanin, den fårste dobbelt saa stor. Forverdenens 

Fauna manglede eiheller denne Form, men den fremtraadte der med den 

for hiin Dyreskabning eiendommelige Characteer, en gigantisk Störrelse; 

thi de Levninger, jeg besidder, antyde et Dyr, der ei har givet de her- 

levende Vildsviin synderligt efter i Stürrelse. Den fossile Art stemmer 

*) Jeg kan ikke billige nogle af de nyere Zoologers Anskuelse, der adskille generisk 
disse tvende Arter, (Synoetheres og Sphigurus F. Cuv.) thi de stemme nöie overeens 

indbyrdes i Levemaade, ydre Udseende, ja selv i indre Bygning og navnligen i 
Tandformen. Hovedforskjellen ligger i den stærke Opsvulning af Næse- og Pande- 
benene, som den förste Art har tilfælles med den gamle Verdens hystrices, og som 
mangler hos den sidste, 

N* 
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iöyrigt mere overeens med den mindre nulevende Art (S. insidiosa), end 

med den större (S. prehensilis), saa at den for de Zoologer, der adskille 

disse tyende Arter generisk, vilde komme til at staae i Slægten Sphigurus. 

Alle de üvrige Slægter af denne Familie, der endnu staae tilbage, 

fremtræde for Tiden enhver med ikkun een Årt, nemlig Slægterne Sciurus, 

Lepus, Anema, Dasyprocta, Coelogenys og Hydrocherus. Af den förste 

Slægt har jeg hidtil intet Spor fundet i de diluvianske Jordlag, derimod 

finder jeg Knokler af et lidet Dyr af Gnavernes Familie, der eistemmer med 

nogen af de her nulevende Slægter. Af Slægterne Lepus og Anema 

finder jeg talrige fossile Levninger i Hulerne, og endnu talrigere af en 

Art af Slægten Dasyprocta, hvilke alle stemme mere eller mindre overeens 

med de nulevende Arter af disse Slægter. Men af sidstnævnte Slægt for- 

tjener en særegen Omtale en anden, meget sjeldnere Årt, hvis usædvanlige 

Størrelse vildledede mig i Begyndelsen i Bestemmelsen af dens Knokler. 

Virkelig ere Rörknoklerne af de bageste Extremiteter af denne Art fast 

af Størrelse som Raabukkens, saa at jeg foreslaaer for denne Art, for 

ved Artsnavnet at fremkalde Begrebet om dens for denne Familie usæd- 

vanlige Störrelse, Navnet: D. capreolus. 

Det samme Forhold, vi have seet hos Cutiaslegten, gjentager sig 

i Capivarslægten. Jeg finder af denne Slægt tvende undergaaede Arter, 

den ene overeensstemmende med den nulevende Art, den anden derimod 

af forbausende Störrelse. Jeg foreslaaer for denne sidste Navnet: Hydro- 

chærus sulcidens, da dens Skæretænder, istedetfor at være glatte, som 

paa den nulevende Art, ere. forsynede paa deres forreste, Flade med en 

Mængde, Længdefurer, adskilte ved riflede Fremspringninger. Den 

opnaaede den betydelige Störrelse af fem Fod i Længde, saa at den netop 

stod midt imellem den nulevende, Art af denne Slægt, og Kempen i Syd- 

amerikas nuværende Pattedyrskabning: Tapiren. 

Jeg: slutter, Oversigten af denne Familie med en Slægt, der fordrer 

en mere detailleret Behandling end de övrige, paa Grund af det. vigtige 
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Lys, den kaster over Fortidens Dyreskabning og sammes Forhold til nær- 

værende, nemlig: Pacaslegten. I de fleste Hulers Jordlag forekomme 

Levninger af denne Slægt i fossil Tilstand, og jeg har i min Beskrivelse 

af Hulen ved Cercagrande sögt at give en Idee om den forbausende 

Mængde, i hvilken de der ere ophobede. En forelöbig Under- 

sögelse af disse Levninger viste mig ingen væsentlig Forskjel fra den 

nulevende Paca. Allerede i Oversigten over de forégaaende Familier 

have vi oftere stådt paa fossile Levninger, der mere eller mindre stemmede 

overeens med dem af de nulevende Dyr, men hvis Forhold til disse vi 

maatte lade uafgjort paa Grund af Brudstykkernes Ufuldstændighed. Men 

det er især i nærværende Familie at dette Forhold ofte vender tilbage; 

Slægterne Echimys, Anema, Lepus, Dasyprocta have afgivet Exempler 

herpaa. Hvad der er hendet mig i Bestemmelsen af Arterne af denne 

Verdensdeels forsvundne Dyreskabning, det samme er hændet dem, der 

have beskjæftiget sig med lignende Undersøgelser i den gamle Verden, 

og det vigtige Spörgsmaal staaer endnu ubesvaret: om der gives identiske 

Arter for disse to Perioder? Nærværende Slægt tilböd mig en gunstig 

Leilighed til at afgjöre dette Spörgsmaal i et af sine Punkter. Paa den 

ene Side syntes den fuldkomne Overeensstemmelse med den levende Art, 

som den forelöbige Undersøgelse af de fossile Levninger af denne Slægt 

havde eftervüst, at berettige mig til at betragte den i samme Forhold 

som de övrige med nulevende mere eller mindre overeensstemmende 

fossile Arter, og paa den anden Side satte den overordentlige Rigdom og 

Fuldstændighed af Sammenligningsmidler, jeg var i Besiddelse af for 

denne Slægt, (en Rigdom, der vistnok overtriefler alt, hvad nogen Natur- 

forsker hidtil. har havt til sin Disposition) mig i Stand til at afgjére 

Spürgsmaalet, hvad de her paagjældende Arter angaae, med en Sikkerhed, 

der ei vilde lade mindste Tvivl eller Uvished tilbage. Tvende senere 

Reiser til hiin mærkværdige Hule og i lang Tid fortsatte Udgravninger 

havde i den Grad foröget mine Materialier, at jeg kunde tiltræde Under- 
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sögelsen med mere eller mindre fuldstændige Levninger af over hundrede 

Individuer af alle Aldere. 

Resultatet af disse Undersøgelser var ligesaa overraskende som 

afgjörende. Trods den store Overeensstemmelse i alle övrige Dele af 

Skelettet, viste den nærmere Betragtning af Cranierne, at det store Antal 

af fossile Levninger af denne Slægt dannedes af tvende Arter, der begge 

ere meget forskjellige fra den nulevende Paca. Jeg kalder den ene 

Coelogenys laticeps, fordi dens Aagbuer bagtil fjerne sig i den Grad fra 

Craniet, at dette faaer Udseende af at være aldeles fladtrykt. Den anden 

Art har jeg alt i ommeldte Afhandling omtalt under Navn af Coelogenys 

rugiceps, et Navn, den med Rette tilkommer. Hos denne Art have Rjæve- 

hulerne og de samme begrændsende Aagbuer taget en saa overordentlig 

Udvikling, at disse anatomiske Forholde synes hos den nulevende Art 

ikkun at være en svag Antydning af denne fast monstruöse Udvikling, 

der giver Craniet af denne Art et saa eiendommeligt Udseende. Begge 

disse Arter synes at have været meget almindelige i hine Tider; men 

desto sjeldnere vise sig Levningerne af en tredie Art, Coelogenys major, 

der overtræffer dem begge betydeligt i Størrelse, og som i den Henseende 

ei staaer langt tilbage for den nulevende Capivar. 

Disse Undersøgelser over Pacaslægten, der, paa Grund af deres 

Fuldstendighed, kunne tjene til Grundlag for de fölgende Sammenligninger, 

eftervise saaledes det samme Forhold for denne Slægt, som vi alt får 

have bemærket ved Cutia- og Capivarslægterne, nemlig at Forverdenen 

besad af disse Slægter tvende Underformer, af hvilke den ene viser en 

paafaldende Overeensstemmelse med de nulevende Arter, imedens den 

anden gjentager dem i en forstörret Maalestok. Den fürste af disse 

Underformer indeholder i Pacaslægten tvende Arter, hvorimod vi i de to 

andre nysnævnte Slægter — maaskee ikkun paa Grund af Materialernes 

Ufuldkommenhed — ikkun kjende een Art af samme. Hvorvidt denne 

med den nulevende overeensstemmende Underform er at betragte som 
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specifik identisk med samme, have vi ved Pacaslægten med Bestemthed 

aføjort, og vi ere berettigede til, indtil videre at overfåre dette Resultat, 

ei blot paa de övrige Slægter af denne Familie, der befinde sig i samme 

Forhold, men endnu mere paa Slægterne udenfor denne Familie, hvor 

denne Lighed mellem forsvundne og nulevende Former bliver langt ringere. 

Angaaende Talforholdet af Slægterne af denne Familie for hiin 

og nærværende Periode, da see vi, at ikkun een af de nulevende Slægter 

mangler paa Listen for de fossile, nemlig Egernslegten. Vi kunde ei 

vente andet. Egernet er et Dyr, hvis Opholdsted og Levemaade und- 

drager den aldeles de större Rovdyrs Forfölgelser, og at det vistnok 

ogsaa meget sjeldent bliver et Bytte for de större Rovfugle, slutter jeg 

af den Omstændighed, at jeg aldrig har fundet Spor af dette Dyr i 

Knoklehobene, der danne sig i Hulerne af Levningerne af Perleuglens 

Bytte, Mangelen hidtil af denne Slægt paa Listen af de fossile Arter 

tillader derfor ikke at slutte, at denne Form virkelig i hine Tider har 

manglet; tvertimod kunne vi med höi Grad af Sandsynlighed antage, at 

da denne Familie i hine Tider frembød en saa fuldkommen Overeens- 

stemmelse i sim Sammensætning med hvad den nu for Tiden viser, 

eiheller denne Form har manglet. 

Derimod forekommer paa Listen over den forsvundne Dyreskabning 

en Slægt, som jeg ikke finder her for Tiden, saa at det synes, at den 

större Mangfoldighed eller Rigdom paa Slegtsformer, der characteriserer 

hiin Periode i alle de Familier, vi hidtil have betragtet, ogsaa udstrækker 

sig til denne. ; 

Af de ni Slægter, hvoraf for Tiden denne Familie bestaaer, ere 

de sex eiendommelige for dette Continent: Capivaren, Pacaen, Cti aen, 

Pereåen, Synoetheres og Echimys. Alle disse Slægter gjenfinde vi i 

disse Egnes forsvundne Fauna, og vi have saaledes her en af de skjönneste 

og meest afgjörende Stadfæstelser paa et Resultat, vi alt oftere have stödt 
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paa, at nemlig denne Verdensdeels sidst forsvundvne Dyreskabning var 

et tro Forbillede paa dens nærværende. 

Förend jeg gaaer over til at sammenlige Antallet af Arterne af 

denne Familie for de-tvende Perioder, troer jeg at burde forudskikke 

fölgende Bemærkninger angaaende Forekomstforholdene af de fossile. 

Levningerne af de större Arter finder jeg under de samme Forholde, 

som vi have seet ved de foregaaende Familier: nemlig, adspredte i Hulernes 

Jordlag, knuste, kort bærende umiskjendelige Spor af at have været ind- 

slæbte af Rovdyr. Selv de mindre Arter finder jeg undertiden i samme 

Forhold, og blandede imellem Levningerne af de större Dyr, saa at jeg 

ledes til at antage, at disse smaa Dyr i enkelte Tilfælde ei have været 

fritagne for ogsaa at have tjent til Bytte for de större Rovdyr. Men 

hyppigen finder jeg Levningerne af disse mindre Arter afsondrede fra de 

större og dannende Knoklebreccier for sig. Jeg har i min foregaaende 

Afhandling givet en udf ürlig Beretning om de mærkelige Knokleansam- 

linger, som endnu i vore Dage danne sig i Hulerne, og som jeg har 

viist, hidröre fra Perleuglen, Strix perlata Licht. Tænke vi os en Vand- 

flod, der trænger ind i slige Huler, adspreder deres Knoklehobe, og ind- 

hyller de adspredte Knokler i sit jordagtige Bundfald, hvilket i Tidens 

Löb ved det neddryppende kalksvangre Vand gjennemtrænges med Kalk- 

zinter og forvandles til en steenhaard Masse, der tjener som Bindings- 

middel for Knoklerne, — da have vi Oprindelsen til de Knoklebreccier, 

jeg her omtaler. Overeensstemmelsen i Sammensætningen mellem disse 

Knoklebreccier og de omtalte Rnoklehobe er saa paafaldende, at den i 

Begyndelsen vildledede mig i Bestemmelsen af hines Alder”); thi Dyre- 

formerne, hvoraf de ere sammensatte, ere i Hovedsagen de samme, og 

*) Saaledes har jeg i min Beskrivelse over Maquinéhulen omtalt en slig Breccie i det 
andet Værelse, som jeg da holdt for at være af nyere Oprindelse; men senere 

Undersøgelser have overbeviist mig om, at de Knoklelevninger, den indeslutter, 
tilhøre en ældre Dyreskabning. 



105 

navnligen for denne Familie, Arter af Slægterne Mus, Echimys, Amanæ 

samt unge Individuer af Lepus. 

Totalantallet af de her nulevende Arter af denne Familie er atten; 

af den forsvundne Dyreskabning har jeg hidtil ikkun fundet sexten. Af 

det hele nulevende Antal danner Museslægten en tredie Deel, og det er 

denne Slægt, der giver Listen paa de nulevende Årter af denne Familie 

Overvægten over Listen paa de fossile, Men denne nuværende Qver- 

legenhed af Museslægten, med Hensyn til Antallet af Arter, grunder sig 

höist sandsynligen ikkun paa vort ufuldkomnere Bekjendtskab til den for- 

svundne Dyreskabning. Für jeg endnu kjendte i frisk Tilstand nogen af 

de her nulevende Arter af denne Slægt, besad jeg i tusindviis Brudstykker 

af deres Skeletter; men jeg var ei i Stand til blandt disse Brudstykker 

at adskille med Bestemthed mere end to eller höist tre Arter, imedens 

Undersøgelser i Naturen i kort Tid lærte mig at kjende Tilstedeværelsen 

af sex Årter i disse Egne. Antage vi nu for hiin Periode det samme 

Antal af Arter af denne Slægt, som vi kiende her for Tiden — en 

Antagelse, der sikkert ei er overdreven for en Fauna, der hidtil har viist 

sig saa overordentlig riig — saa have vi allerede et hüiere Antal af Arter 

af denne Familie for hiin Epoke, end for nærværende; og vi tår saaledes 

uden Betænkning udstrække ogsaa til denne Familie det Resultat, hvortil 

Undersøgelserne af alle de foregaaende Familier have ledet, nemlig:,hiin 

Dyreskabnings Overlesenhed over den nærværende med Hensyn til Rigdom 

paa Arter. 

Denne Sætning, som gjælder for Familien, som et Heelt betragtet, 

finder ogsaa sin Anvendelse paa flere af dens Slægter, navnlig: Cutia, 

Capivar og Paca. Vi have allerede i en foregaaende Familie seet et 

lignende Exempel (Dicotylesslegten), og vi ledes saaledes til det mærke- 

lige Resultat, at ei blot alle de Familier, vi hidtil have behandlet, ere i 

deres nærværende Tilstand at betragte ikkun som Brudstykker af hvad de 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Decl. 0 
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vare i hiin Periode, men at ogsaa flere af Slægterne befinde sig i samme 

Tilfelde En nærmere Betragtning af disse Slægter belærer os endvidere 

om tvende andre ei mindre vigtige Forholde, nemlig: 4, at de alle ere 

saadanne, der for Tiden ere eiendommelige for den nye Verden; 2, at de 

af deres Artsformer, der besidde Repræsentanter i den nulevende Skab- 

ning, udmærke sig ved en ringere Legemsmasse, end de, som mangle 

Repræsentanter for Tiden, saa at vi ledes til at betragte den nulevende 

Dyreskabning som en Gjentagelse i formindsket Maalestok af den for- 

svundne, saavel med Hensyn til Tal som til Størrelse, 

Pungdyrenes Familie. 

Af denne Familie gives for Tiden i disse Egne ikkun een Slægt, 

der imidlertid er temmelig talrig paa Arter. Disse kunne efter deres 

Størrelse deles i tvende Afdelinger, hvoraf den ene indbefatter de större 

Arter, der i Levemaade og Størrelse kunne sammenlignes med vore 

Maarer og Ildere; den anden de mindre, som neppe overgaae vore Muus 

og Rotter. Af den förste Afdeling kjender jeg tvende Arter: Didelphis 

auriia Pr. Max og D. albiventer m.; af den anden tre: D. murina L. 

brachyura Pall. og pusilla Desm. 

Af Arter af begge disse Afdelinger finder jeg Levninger i fossil 

Tilstand, hvilke jeg indtil videre henförer ikkun til tvende Arter, anven- 

dende iövrigt paa denne Slægt de Betragtninger, jeg ovenfor anstillede 

angaaende Antallet af Arterne af Rotteslægten fra hiin Periode, og af 

hvilke jeg uddrog det Resultat, at vi ingen Grund have til at antage dette 

Antal for ringere, end det der for Tiden viser sig. 

Forekomstforholdene af de fossile Arter af denne Familie ere 

idvrigt de samme, som de, jeg anförte for Gnaverfamilien, idet Knoklerne 
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af de mindre Arter træde ind som Bestanddele i de fine Knoklebreccier, 

medens de af de större Arter findes indblandede mellem Knoklerne af 

de Dyr, der have tjent de större Rovdyr til Föde*). 

Flaggermusenes Familie. 

Alle de Familier, vi hidtil have betragtet, have enten viist os for 

hiin Periode en större Rigdom saavel paa Slægter som paa Arter, end 

for nærværende, eller i det mindste have de tilladt den Formodning, at 

de dengang ei have staaet tilbage i denne Henseende. Anderledes for- 

holder det sig med den, vi nu gaae over til at betragte. Trods de om- 

hyggeligste Uudersögelser har jeg hidindtil ei været i Stand til at opdage 

det mindste Spor til noget Dyr af denne Familie i Nedlagene af den 

sidste store Oversvömmelse, og, saavidt jeg veed, have Naturforskernes 

Bestræbelser i den gamle Verden været ligesaa frugteslöse i denne Hen- 

seende. Vi maatte derfor synes berettigede til den Slutning, at denne 

Familie virkelig manglede i den sidstforsvundne Dyreskabnings Fauna, 

Imidlertid maa jeg gjøre opmærksom paa flere Omstændigheder, der byde 

Forsigtighed med at fælde en afsjürende Dom om denne Gjenstand. 

Flaggermusenes Familie er vel, af alle Familier i Pattedyrklassen, den, 

der er mest unddraget de större Rovdyrs Forfölgelse, og vi kunne saa- 

ledes ikke vente at finde deres Levninger iblandt de övrige Dyrs, der 

have tjent disse Rovdyr til Föde. Desto oftere kunde disse Dyr synes at 

maatte blive et Bytte for Uglerne, — denne anden Kilde til Rnokle- 

ansamlinger i Hulerne, — men jeg har i min foregaaende Afhandling 

viist, med hvor ringe Qvotient, (1), deres Rnokler dog indtræde i Sammen- 

*) Jeg besidder en Rindtand af et stort Dyr, der afviger i sin Form fra Rindtenderne 

hos alle Rovdyrslegter, og som nærmer sig mest til de bageste Rindtender hos 

Slægten Didelphis. Indtil jeg er saa heldig at forskaffe mig flere Brudstykker af 
dette mærkelige Dyr, afholder jeg mig fra alle Gisninger om dets Plads i Systemet. 
Tanden antyder et Dyr af Storrelse som en stor Ulv. 

O* 
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sætningen af disse Anhobninger. Föie vi til disse Betragtninger den 

Omstændighed, at nærværende Familie har viist Spor af sin Tilværelse i 

en endnu ældre Jordperiode, (i Gipsen ved Montmartre), da maae vi 

vistnok ikke, uden en meget hii Grad af Vished, bestemme os for et saa 

overordentligt Resultat, som en slig afvexlende Optreden, Forsvinden og 

Gjenoptræden af en Dyrefamilie vilde vere. Jeg afholder mig derfor 

indtil videre fra enhver Mening i denne Henseende, endskjöndt jeg tilstaaer, 

at denne bestandige Feilslagen af mine Bestræbelser, at finde i Hulernes 

Jordlag blot et Spor til noget Dyr af denne Familie, allerede længe har 

vakt min Forundring, saameget mere, som Flaggermusenes Familie er for 

Tiden, næst Gnavernes og Rovdyrenes, den talrigste paa Arter i disse 

Egne, og — som jeg et andet Sted har viist — indtager den første Plads 

paa Listen af de Dyr, der for Tiden gjöre Hulerne til deres Opholdsted. 

Fjerde Orden: Quadrumana. 

Abernes Familie. 

Have mine Eftersögninger angaaende den foregaaende Familie 

hidtil været frugteslöse, da have de været lönnede med destomere uventet 

Held hvad nærværende angaaer. Det vigtige Spörgsmaal om Tilstede- 

værelsen i hiin Periode af den höieste Familie af Pattedyrene, et Spörgs- 

maal, som hidtil har været ubesvaret, eller som de fleste Naturforskere 

troede at burde besvare paa en benægtende Maade, seer jeg mig i Stand 

til at löse. 

Denne Familie existerede virkelig, og det förste Dyr af samme, 

der fremstiller sig fra hiin undergaaede Verden, fremtræder med den 

almindelige Charakteer for hiin Skabnings Organismer, en kæmpemæssig 
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Legemsstörrelse. Den overtræffer betydelig de störste Individuer, man 

hidtil har seet af Orang-utang og Chimpanseen, fra hvilke den imidlertid 

adskiller sig generisk, saavelsom fra de langarmede Aber (Hylobates) 

Da den ligeledes viser sig meget forskjellig fra de herværende Slægter 

af Aber, opstiller jeg den indtil videre i en egen Slægt, for hvilken jeg 

foreslaaer Navnet: Protopithecus, saavelsom for Arten, efter Landet, hvor 

denne Families første Repræsentant gjensaae Dagens Lys: P. brasiliensis. 

Jer kan ved denne Leilighed ikke undlade at omtale et Sagn, 

jeg har fundet udbredt over en betydelig Strækning af det indre Höiland, 

navnlig i den nordlige og vestlige Deel af Provindsen S. Paul, samt i 

Sertäoen af St. Franeiscofloden. 

Ifölge dette Sagn opholder sig endnu i vore Dage i hine Egne 

et stort Dyr af Abernes Familie, som Indianerne, fra hvem Sagnet ned- 

stammer, tillægge Navnet Caypore a: Skovens Beboer. Cayporen er 

af menneskelig Störrelse, over hele Kroppen, og tildeels i Ansigtet, 

bedækket med meget lange kröllede Haar. Dens Farve er bruun, paa 

Maven, umiddelbart over Navlen, afbrudt af en hvid Plet. Den klattrer: 

med Behændighed i Træerne, men opholder sig som oftest paa Jorden, 

hvor den gaaer opret som et Menneske, I sin Ungdom er den et fromt 

og fredeligt Dyr, der lever af Frugter; dens Tænder ere skabte som 

Menneskets; men med den tiltagende Alder bliver den rovbegjerlig og 

blodtörstig; den gaaer da paa Jagt efter Fugle og smaa Pattedyr; uhyre 

Hugtænder stikke frem af Munden, og den bliver da farlig selv for 

Mennesket. Dens Pels er overalt uigjennemtrængelig for Skud, undtagen 

paa den hvide Plet paa Bugen. Indvaanerne frygte dette Dyr, og skye 

de Steder, hvor det opholder sig, og disse råbe sig ved dette Dyrs charak- 

teristiske Fodspor; thi Cayporen har — saa tilföier Sagnet — Foden ei 

dannet som Menneskets; den ender sig for og bagtil med en Hell, saa at 

man ei kan see i hvad Retning Dyret har gaaet. 

Man erkjender let i flere af Trækkene af dette mystiske Dyrs 
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Naturhistorie den barnlige Indkledning af vilde Folkeslag. Foden, der 

ender for og bag til med en Hel, vil vel ei sige andet, end at Foden 

fortil ei er bredere end bagtil, og at man ei skjelner Indtrykkene af de 

enkelte Tæer. Hvad den hvide Plet paa Maven angaaer, da maa jeg 

bemærke, at alle de her levende langhaarede Aber have den midterste 

Deel af Bugen meget tyndt behaaret, saa at, naar Dyrets Haarbedækning 

er af en mårk Farve, og Huden selv lys, det virkelig i Afstand forekommer, 

naar Dyret strækker sig i Veiret, som om det havde en hvid Plet paa 

Bugen. Uigjennemtrængeligheden af. dets Pels maatte synes fabulös; 

men jeg kjender virkelig en Art af denne Familie, Guigoen (Mycetes 

crinicaudus m.), der befinder sig i dette Tilfælde. Dette hidtil ubeskrevne 

Dyr, der danner en mærkelig Overgang imellem Slægterne Mycetes og 

Cebus, idet den med Stemmeorganet af den förste forener den overalt 

laadne Hale af den sidste, er bedækket med en Pels af saa overordentlig 

lange og filtede Haar, at den fra Ryggen og Siderne er sikkret mod Skud. 

Som om den var sig sit gode Pandser bevidst, såger dette Dyr ei, som 

andre Aber, sin Redning i Flugten ved nærmende Fare, men det ruller 

sig sammen i en kugle, som for at beskytte den Deel og Kroppen, der 

er sparsomst tildeelt det sikkrende Værge, nemlig Bugen, og i denne 

Sulling trodser den Jægerens Skud. 

Jeg anförer dette Sagn mindre paa Grund af dets zoologiske 

Interesse, end paa Grund af den frappante Overeensstemmelse mellem 

flere af Trækkene, som Sagnet tillegger. dette Dyr, og de, som vi kjende 

eller formode om Pongoen fra Borneo. Existerer et sligt Dyr ei i de 

Egne, hvor Sagnet hersker, hvorledes er dette da opstaaet? Skulde det 

være nedarvet til de nulevende Indianerstammer fra deres Forfædre? og 

skulde fölgelig dette Sagn være et Vidnesbyrd mere om den asiatiske 

Oprindelse af Amerikas Urbeboere? 

Saaledes som jeg bar berettet dette Sagn, fortælles det af Indianerne 

i Provindsen S. Paulo; i Sertäoen af S. Franciscofloden finder jeg det 
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foröget med Tilsetninger, der svække endmere dets zoologiske Interesse, 

men som give det en ny, ved at fremstille os en Pröve — og den eneste 

mig hidtil bekjendte — paa de herværende Vildes Phantasivesener. Efter 

Sertanejerne er Cayporen Herre over Vildsvinene; stundom, naar man 

har skudt et af disse Dyr, hörer man den fortörnede Caypores Stemme 

i Frastand, og Jægeren forlader sit Bytte for at redde sig ved Flugten. 

Man har seet den midt i en Flok af disse Dyr, ridende paa et af de störste 

Sviin, ja efter nogle beskrives Cayporen som en Slags Syscentaur, nemlig 

oventil som en Abe, og nedentil som et Sviin. 

Efter denne kortfattede Fremstilling af den forsvundne Dyre- 

skabnings her forhen levende Slægter og Arter, hvilken jeg har ledsaget, 

ved Slutningen af enhver Familie, med de Bemærkninger, samme umid- 

delbart fremkaldte, tillader jeg mis nu at henvende det ærede Selskabs 

Opmærksomhed paa de mere almindelige Betragtninger, som tilbyde sig, 

angaaende hiin Dyreskabnings.Beskaffenhed og dens Forhold til den nu- 

levende. 

Af samtlige fire Ordener, hvori Pattedyrklassen deler sig, findes 

Repræsentanter i denne Verdensdeel saavel i hiin som i nærværende 

Periode. Den talrigste af disse, saavel paa Slægter som Arter er for 

Tiden Ordenen Myoidea, dernæst fölger Acleidota, saa Bruta og endelig 

Quadrumana. Dette relative Forhold imellem Ordenerne med Hensyn 

til deres Indhold af Slægter og Arter. var i hiin Periode ei det samme 

som i nærværende. Ordenen Acleidota var den talrigste, derpaa fulgte 

Myoidea, Bruta og Quadrumana. Fölgende Tabel vil oplyse denne 

Sætning. 

Qvotienten af Totalantallet af Slægterne og Arterne af Pattedyr- 

klassen, som de enkelte Ordener dannede i hiin Periode, og som de danne 

i nærværende Periode, er folgende. 
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Slægter Arter 

nu dengang nu dengang 

Bruta 0,18. 0,27. 0,10. 0,20. 

Acleidota 0,24. 0,59. 0,50. 0,42. 

Myoidea 0,49. 0,50. 0,54. 0,35. 

Quadrumana 0,09. 0,05. 0,05. 0,02. 

Hovedgrunden til denne Omveltning af den relative Rigdom af 

Ordenerne skyldes Fremtrædelsen i vore Dage af den talrige Familie af 

Flaggermusene, der, saavidt vore Undersögelser hidtil række, synes, som 

vi ovenfor have seet, at have manglet i hine Tider. 

Af de sexten Familier, hvori Pattedyrklassens fire Ordener dele 

sig, forekomme nu for Tiden i disse Egne ni, nemlig: Myrebjörnene, 

Bæltedyrene, Drövtyggerne, Tykhuderne, Rovdyrene, Pungdyrene, Gna- 

verne, Flaggermusene og Aberne. Af disse mangler een, nemlig Flagger- 

musenes Familie, bidtil paa vor Liste af den forsvundne Dyreskabnings 

Arter, ligesom omvendt een Familie mangler i den nærværende Skabning 

af disse Egne, som spillede en vigtig Rolle i samme i Fortiden, nemlig 

Dovendyrenes. 

Med Hensyn til den relative Rigdom af de Familier, der blive 

tilbage, da stemme ei heller i den Henseende de tvende Perioder ganske 

overeens, saavidt det er tilladt at slutte af den vistnok endnu meget ufuld- 

stendige Liste, vi besidde over de fossile Arter. 

Gnavernes Familie er i begge Perioder den talrigste paa Årter 

eg Slægter, og efter denne fölger Rovdyrenes; men denne viser sig i hiin 

Periode forholdsviis talrigere paa Slægter og sandsynligviis ogsaa paa 

Arter end i nærværende; dog den störste Afvigelse ligger i de drövtyg- 

gendes Familie, der i hine Tider optraadte med en langt större Qvotient 

end for Tiden, saavel med Hensyn til Arter som til Slægter. Det samme 

gjelder, endskjöndt i noget ringere Grad, om Bæltedyrene og Tykhuderne. 
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De övrige Familier tilbyde et for ringe Tal, til med Sikkerhed at uddrage 

nogen Slutning i denne Henseende. Fölgende Tabel vil nærmere oplyse 

disse Forholde. 

Qvotienten af Totalantallet af Arterne og Slægterne, som enhver 

af Familierne danne i hiin eg i nærværende Periode i disse Egne er 

fålgende: 

Slægter Årter 
nu dengang nu dengang 

Edentata 0,05. 0,03. 0,05. 0,02. 

Effodientia 0,15. 0,18. 0,07. 0,45. 

Tardigrada 0,00. 0,06. 0,00. 0,07. 

Ruminantia 0,05. 0,12. 0,07. 0,15. 

Pachydermata 0,06. 0,09. 0,04. 0,41. 

Feræ 0,15. 0,18. 0,19. 0,18. 

Marsupialia 0,05. 0,05. 0,07. 0,04. 

Glires 0,27. 0,27. 0,26. 6,29. 

Chiroptera 0,18. 0,00. 0,19. 0,00. 

Simiæ 0,09. 0,05. 0,06. 0,02. 

Vende vi os nu til en almindelig Betragtning af Slægterne af den 

uddüde Dyreskabning med Hensyn til deres Overeensstemmelse med dem 

af den nulevende (see tredie Tabel) da finde vi, at af de 52 Slægter *) 

som den forsvundne Pattedyrfauna hidtil har tilbudt os, 48 endnu leve i 

disse Egne, medens 14 ei mere forekomme i samme. 

‚Vi see saaledes, at, jo mere vi-stige ned i de underordnede Af- 

delinger af Systemet, desto större bliver Overeensstemmelsen imellem hiin 

Dyreskabning og den nærværende. Dog er endnu Ligheden betydelig 

forsaavidt over Halvdelen af Slægterne ere fælles for begge Perioder. 

Disse Slægter, som begge Perioder have tilfælles, lade sig passende 

*) Jeg udelader af Betragtning ved nærværende Undersügelse den fossile Slægt af 
Gnavernes Familie, som jeg hidtil ei har været i Stand til at bestemme, 

Kid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. |: 
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afsondre i tvende Grupper, der ere af ulige Vigtished for Jordklodens 

Udviklingshistorie. ‘Til förste Gruppe regner jeg saadanne, som i nær- 

værende Skabning ere fælles for den gamle og ny Verden, og som föl- 

geligen ei ere skikkede til at vise det eiendommelige Præg af denne Ver- 

densdeels fordums Dyreskabning. Disse Slægter ere ikkun sex nemlig: 

Cervus, Tapirus, Felis, Canis, Lepus og Mus. Den anden Gruppe 

bestaaer af de Slægter, der i vore Dage ere eiendommelige for denne 

Verdensdeel. Denne Gruppe er talrigere end den fårste, og indbefatter 

fölgende tolv Slægter: Myrmecophaga, Dasypus, Dicotyles, Eyrara, Nasua, 

Didelphis, Echimys, Synoetheres, Anema, Dasyprocta, Coelogenys og 

Hydrocherus. 

Det förste Blik paa denne Gruppe er tilstrækkeligt til at vise, 

at den Dyreskabning, der får sidste Jordforandring beboede det tropiske 

Brasiliens Hôisletter, var i sin Grundtypus den samme, som den, der for 

Tiden beboer samme. Dette Resultat er af overordentlig Vigtighed for 

Theorien om Udviklingsforholdene af vor Planets organiske Frembringelser 

og jeg forbeholder mig længere henne at udvikle nogle af de vigtigste 

Fölger, der udgaae af denne Kjendsgjerning. 

Vende vi os nu til de Slægter af den uddöde Pattedyrskabning 

der ikke i vore Dage forefindes i disse Egne, da kunne vi ogsaa passende 

dele disse i tvende Afdelinger, hvoraf den förste vil indbefatte dem, der 

ere aldeles forsvundne fra Jordens Overflade, den anden saadanne, der 

endnu findes levende i den nærværende Skabning, men mere eller mindre 

fjernet fra de Egne, hvor vi finde deres fossile Levninger. Den fürste 

af disse Afdelinger indbefatter ti Slægter: Euryodon, Heterodon, Chlamy- 

dotherium, Hoplophorus, Pachytherium, Coclodon, Megalonyx, Lepto- 

therium, Mastodon og Protopithecus. Betragte vi nüiere de i denne Af- 

deling indbefattede Slægter, da finde vi, at den langt stürste Deel af 

dem henhöre til de slöve Dyrs Orden (Bruta), og at de ere dannede af 
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store plumpe Dyr, hvis forunderlige disharmoniske Organisation synes at 

have baaret Spiren i sig til deres Undergang. 

Den anden af disse Afdelinger dannes ikkun af fire Slægter: 

Antilopen, Ramelen, Björnen og Hyænen; men Tilstedeværelsen af disse 

fire Slægter paa Brasiliens Höisletter i den sidstforsvundne Jordperiode 

er et Phænomen af hüieste Interesse og egnet til at fremkalde de vigtigste 

Betragtninger. Jeg har viist, at de fossile Arter af Kameelslegten 

upaatvivlelig hörte til Undergruppen Auchenias, og at vi fölgelig have 

at söge Hjemmet for denne Form for Tiden i Andesbjergene; samt at 

den fossile Art af Björneslegten ligeledes synes at stemme meest med 

de Arter, der i vore Dage beboe denne samme Bjergkjede. Hvad den 

tredie Slægt angaaer, Antilopeslegten, da maae vi vel efter Videnskabens 

nærværende Standpunkt ansee den for en, den gamle Verden eiendommelig, 

Form, imidlertid har jeg alt antydet Muligheden af, at en Repræsentant 

af denne Slægt kunde forefindes som Beboer af den samme nysomtalte 

Bjergkjede. Derimod lader os, hvad den sidste af disse fire Slægter 

angaaer, Hyæneslægten, aldeles ingen anden Udvei tilovers, end Antagelsen 

af den frappante Sætning: at Sydamerikas Sletland i hiin Periode nærede 

Pattedyrslægter, som for Tiden ere udelukkende for den hede Zone af 

den gamle Verden, og vi have seet, at denne Sætning endmere bekræftes 

ved de tvende Underslægter Cynailurus og Speothos, Former, der i den 

levende Skabning ikkun ere fundne i de varme Egne af den gamle Verden, 

men som ligeledes have efterladt deres Spor i den forsvundne Dyreskab- 

ning af denne Verdensdeel. 

Stige vi nu ned til det sidste Trin i Systemets Underafdelinger, 

til Arterne, og sammenligne de forsvundne med de nulevende, da ledes 

vi til ogsaa her at fastsætte tvende Afdelinger, hvoraf den fårste indbe- 

fatter dem, der vise sig tilstrækkelig forskjellige fra de nulevende, den 

anden derimod saadanne, som vise sig overeensstemmende med samme. 

Dog, fårend jeg gaaer over til denne Fordeling af de fossile 
P* 
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Arter, maa jeg först afsondre saadanne, af hvilke jeg enten besidder 

altfor ufuldstændige Brudstykker, til at kunne anstille nogen frugtbringende 

Sammenligning, eller hvor Osteologien af de nulevende tilsvarende Arter 

ei er mig tilstrækkeligen bekjendt. Hertil höre 7 Arter, nemlig 'Tapiren, 

Hjortearterne, den mindre Tigerart, Ræven, Nesebjérnen og den mindre 

Capivarart. Hertil föier jeg endvidere Arterne af Rotte- og Pungerotte- 

slægten, ei fordi jeg mangler de nådvendige Sammenligningsmaterialier, 

men fordi en fyldestgjürende Sammenligning af disse Arter kræver lang- 

varige og nåiagtige forelébiye Undersøgelser af Osteologien af de nulevende 

Arter, et Arbeide, jeg endnu ei har havt Leilighed til at overgive mig til. 

Efter Fradraget af disse 11 Arter blive 45 tilbage, der skulle tjene til 

Grundvold for vor Sammenligniug. 

Jeg begynder med Arterne af de fire Slægter, Rameel, Antilope, 

Björn og Hyæne, hvilke, som vi have seet, vel ere forsvundne i vore 

Dage fra Brasiliens Höisletter, men dog ikke have ophört at fortsætte 

deres Tilværelse i andre Egne af vor Jord. Vi have bemærket, at de 

tvende Arter af Rameelslægten, paa Grund af deres Størrelse, udelukkede" 

enhver Formodning om Overeenstemmelse med de nulevende Arter at 

denne Slægt. Hvad derimod Arterne af de tre övrige Slægter angaaer: 

Björnen, Antilopen og Hyænen, da kunne vel ikkun umiddelbare Sam- 

menligninger afsjöre Spörgsmaalet om deres Identitet med de for Tiden 

i Andesbjergene eller i den gamle Verden levende Arter; dog troer jeg, 

at Resultatet af de Undersøgelser, jeg nu gaaer over til, ei vil lade nogen 

Tvivl tilbage i denne Henseende. For imidlertid at udelukke al Usikkerhed 

fra Grundlaget for nærværende Undersögelse, fjerner jeg endvidere disse 

tre Årter fra det hele Antal, saa at ikkun 40 blive tilbage. 

Til den förste Afdeling, eller den, der indeholder de, fra de her 

nulevende tilstrækkelig forskjellige Arter af den nulevende Dyreskabning, 

kunne vi for det förste stille alle de Arter, der henhöre til Slægter, der 

ere aldeles forsvundne fra Jordens Overflade. Disse Slægter ere, som 
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vi have seet, fålgende ti: Euryodon, Heterodon, Chlamydotherium, Hoplo- 

phorus, Pachytherium, Coelodon, Megalonyx, Leptotherium, Mastodon og 

Protopithecus, hvilke Slægter indbefatte 14 Arter, hvortil vi endnu kunne 

föie den ubestemte Slægt af Gnavere med 4 Art, samt, som vi nyligen 

saae, Arterne af Kameelslægten, ialt 17 Arter. 

Jeg gaaer nu over til de Slægter, som ogsaa for Tiden findes i 

disse Egne, udpegende de Arter, som enten det förste Oickast eller fort- 

satte Undersügelser have overbeviist mig om, at være tilstrækkelisen for- 

sjellige fra de nulevende. Disse Arter ere 17, nemlig: Kæmpemyrebjürnen, 

de fire Arter af Navlesviin, den store Tiger, Cynailurus, Huleulven, 

Huleschakalen, Honningjærven, (Eyrara), den störste Art af Pigrotterne, 

det store Snohalepindsviin, Ræmpecutiaen, de tre Arter af Pacaslægten 

og endelig Ræmpecapivaren. Föie vi disse 47 Arter til de ovenfor om- 

talte 47, faae vi 54 Arter af 40, der vise sig bestemt forskjellige fra de 

nulevende Årter. 

Den anden Afdeling af de fossile Arter danne de, som efter de 

mere eller mindre betydelige Brudstykker, jeg besidder af deres Skelet, 

vise en saa stor Overeensstemmelse med de nulevende Arter, at jeg ei 

har været istand til at udfinde nogen specifik Forskjel. Disse Arter ere 

fülgende sex: een Art af Slægten Dasypus, tvende Arter af Echimys, 

den fossile Kanin og Peréa, samt den ene fossile Art af Cutiaslegten. 

Forholdet af de overeensstemmende til de uovereensstemmende er altsaa 

som 6 til 54. 

Vi have saaledes, ved at stige gradviis ned i vore Sammenligninger 

gjennem Ordenerne, Familierne og Slægterne til Arterne, med hvert 

Trin seet Uovereensstemmelserne imellem de tvende Dyreskabninger at 

tiltage. Paa dette sidste Trin vise de sig endog saa store, at man vel 

kunde fristes til at opkaste det Spörgsmaal, om det svage Slægtskabsbaand, 

med hvilket vi her see dem forbundne med hinanden, virkelig er knyttet 
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af Naturen, eller blot skyldes vore ufuldstændige Methoder og Sammen- 

ligningsmidler. 

Da Afyjürelsen af dette Spörgsmaal er af allerhöieste Vigtighed 

for Videnskaben, tillade det ærede Selskab mig at opholde mig noget ved 

denne Gjenstand. Jeg maa da först og fremmest bemærke, at den 

Slutning, hvorpaa Antagelsen af Overeensstemmelsen mellem de 6 Arter 

af den forsvundne Dyreskabning med nulevende, er grundet, langtfra ei 

indeholder den Sikkerhed i sig, som den Slutning, hvorpaa Uovereens- 

stemmelsen mellem de 54 övrige er bygget. Af ingen af disse 6 Arter 

har jeg noget fuldstændigt Skelet, og det var mueligt, at disse fossile 

Arter, skjündt stemmende meer eller mindre med de nulevende i de Dele 

af dem, jeg besidder, afveg fra dem i andre Dele, jeg ikke endnu kjender, 

Denne Formodning har virkelig bekræftet sig ved een af de uddöde 

Slægter: Pacaslægten. Af denne Slægt besad jeg en stor Mængde Lev- 

ninger, der viste en saa paafaldende Overeensstemmelse med den nulevende 

Art, at jeg i Begyndelsen henförte disse fossile Levninger til samme, 

indtil Undersögelsen af Kranierne, som jeg ovenfor har bemærket, over- 

beviste mig ei blot om den specifike Forskjellighed mellem disse Dyr, 

men endog om Tilstedeværelsen af tvende forskjellige Arter iblandt de 

fossile Levninger af denne Slægt. Hvis vi derfor ville lade Analogien 

være vor Leder, da bör vi antage for de övrige faa Arter, der befinde 

sig i samme Tilfælde, hvori de fossile Arter af Pacaslegten befandt sig 

för fuldstændige Sammenligninger tillode at afgjöre Spörgsmaalet angaaende 

disse, et lignende Forhold, nemlig en specifik Forskjellighed fra de nulevende 

Arter, med hvilke de vise mere eller mindre Overeensstemmelse. 

Jeg troer derfor, at vi, stöttende os paa den hüieste Grad af 

Sandsynlighed, ja i de langt fleste Tilfælde paa factisk Vished, kunne 

udsige med Bestemthed det Resultat: at Sydamerikas sidstforsvundne 

Pattedyrskabning, hvad dens Arter angaaer, var fuldkommen forskjellig 

fra den, som i vore Dage beboer samme Continent. Til et lignende 
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Resultat lededes ogsaa Cuvier ved sine Undersøgelser over den gamle 

Verdensdeels forsvundne Pattedyrskabning; og jo mere dette vigtige 

Resultat af senere Naturforskere har været betvivlet og angrebet, desmere 

glæder det mig, ved mine Undersøgelser i denne Verdensdeel at have 

bidraget til at bekræfte det. 

Efterat vi saaledes have kastet et flygtigt Blik paa den sidstfor- 

svundne Pattedyrskabning, i disse Egne, efterat vi dernæst nærmere have 

betragtet dens Forhold til den nulevende Dyreskabning, der har aflåst 

den paa de samme Steder, ville vi nu gaae ud fra denne Grundvold, og 

ved Hjælp af disse nye Facta, hvormed Videnskaben er blevet foröget, 

sige at oplöse flere vigtige Punkter af Jordklodens Udviklingshistorie. 

Det var blevet en i Videnskaben rodfæstet Sætning, at det tropiske 

Jordbælte, idetmindste i dets lavere Dele, var i hiin Periode, der gik 

umiddelbar forud for Tingenes nærværende Tilstand, enten aldeles ubeboet 

eller dog kun tildeelt en meget sparsom Befolkning. Nærværende Over- 

sigt har viist, at dette Jordbælte, langtfra i hine 'Tider at have været 

ubeboet, tvertimod frembåd en Rigdom og Mangfoldighed i hine Dyre- 

frembringelser, der synes langt at overtreffe, hvad disse Egnes Natur i 

vore Dage har formaaet at udfolde. 

Vi have seet, at denne Sætning er vis for den største Deel af 

Familierne, hvoraf Pattedyrklassen er sammensat, og at den gjelder for 

den hele Classe hvad Slægterne angaaer; men at den ogsaa med Hensyn 

til Arterne kan finde sin Anvendelse paa hele Classen, vil vel ingen 

tvivle om, ved Synet af det store Antal af Arter, der strax have viist 

sig ved første Blik, vi kaste bag Forhænget for hiin forsvundne Verden, 

et Antal, der staaer saa lidet tilbage for det nuleveude. Denne Sand- 

synlighed forekommer vist i og for sig selv enhver saa stor, at jeg næsten 

anseer det for overflödigt at tilfüie til Bestyrkelse af samme fölgende 

Betragtning. Den forsvundne Dyreskabning er i Tingenes naturlige Löb 

unddraget vort Blik; ikkun tilfældige Omstændigheder, og omhyggeligen 
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ledede Efterforskninger kalde for Dagen enkelte af dens adspredte Lev- 

ninger; hvorimod den nulevende Dyreskabning tilbyder sig overalt af sig 

selv vort Oie, ja ei kan undgaae tidligere eller sildigere at blive Viden- 

skabens Eiendom. Medens vi derfor kunne betragte Listen paa de her 

nulevende Arter, hvad den Dyreclasse angaaer, hvormed vi beskjæftige 

os, for næsten afsluttet, saa kunnne vi paa den anden Side med hver Dag 

vente Tilvæxt af Fortegnelsen paa de forsvundne Årter. 

Denne hidtil for det tropiske Jordbzlte i hiin Periode antagne 

Armod paa organiske Frembringelser sögte man at forklare ved Antagelsen 

af en overordentlig höi Temperatur, der qvalte Udviklingen af organiske 

Væsner. Vi vide nu, at denne Antagelse, saavelsom Kjendsgjerningen, 

hvorpaa den var bygget, begge ere ugrundede. Det tropiske Jordbælte 

nöd i hiint Tidsrum en Temperatur, der ei blot ikke hindrede Udviklingen 

af organiske Væsener, men som endog var dem langt gunstigere, end den 

Temperatur, disse Lande for Tiden nyde. 

Hvis vi tor antage, at Rigdommen og Mangfoldigheden af organiske 

Frembringelser, og at disses Udvikling med Hensyn til legemlig Masse, 

staaer i Forhoid til Temperaturen — en Sætning, der er almindeligen 

hyldet, og som vi i det Store betragtet see bekræftet ved Erfaringen, saa 

kunne vi vistnok ei andet, end indrömme for det omtalte Jordbælte i hiin 

Periode en héiere Temperatur, endiden nærværende; men denne Tilvæxt 

af Varme bliver dog langt ubetydeligere, end den, man hidtil var nödsaget 

til at antage, stöttende sig paa et urigtigt Factum. 

Det vilde være en Undersögelse af höi Vigtighed, at sammenligne 

denne det tropiske Amerikas forsvundne Pattedyrfauna med den tilsvarende 

for den tempererede og kolde Zone af samme Verdensdeel. Men desværre 

tillade de ringe Materialier, vi hidtil besidde fra denne sidste Deel af 

samme, os ei at anstille denne Sammenligning. Fuldstendigere ere de 

Materialier, vi besidde for det tempererede og kolde Jordbælte af den 

gamle Verden; men flere @mstændigheder forhindre her en umiddelbar 
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Sammenligning. For det förste er det tropiske Jordbælte i den gamle 

Verden i nærværende Periode rigere paa Arter af Pattedyrklassen, end 

samme Bælte i den ny Verden. For det andet er Udstrækningen af 

Landet, i hvilken man har efterforsket de fossile Levninger fra sidst fuld- 

endte Jordperiode i den gamle Verden, uden Sammenligning langt 

betydeligere, end den Striekning, i hvilken. jeg her har havt Leilighed til 

at undersöge dem. For det tredie endelig er Tidsrummet, i hvilket de 

i den gamle Verden have været eftersögte, og Antallet af Samlere og 

Naturforskere, der have beskæftiget sig med disse Undersögelser, meget 

betydeligt, imedens Fortegnelsen paa denne Verdensdeels uddöde Dyre- 

skabning er Frugten af to Aars Anstrængelser af et isoleret Individ. 

Tage vi disse modificerende Omstiendigheder tilbörlig i Betragtning, 

da troer jeg, at en Sammenligning mellem den forsvundne Pattedyrskabning 

af det tropiske Amerika og den af den gamle Verdens extratropiske Deel 

ei vil være uden Nytte. See fjerde Tabel.*) Sammenligne vi nu denne 

Fortegnelse med Listen paa det tropiske Sydamerikas forsvundne Pattedyr, | 

da see vi, at denne sidste overtræffer hiin, saavel med Hensyn til Arternes 

Antal som især med Hensyn til Slægternes. Lægge vi nu i Vægtskaalen 

de Omstændigheder, jeg forhen har gjort opmærksom paa, da maae vi 

vistnok indrémme for det tropiske Jordbælte af Amerika en langt rigere 

Pattedyrskabning i den sidst forsvundne Jordperiode end for den extra- 

tropiske Deel af den gamle Verden. 

Et sligt Misforhold mellem disse to Jordbælter med Hensyn til 

Rigdommen af deres Dyrefrembringelser kan ikkun forklares ved Antagelsen 

af tilsvarende Forskjelligheder i Temperaturen, vi see altsaa at udgaae 

som höist sandsynlig Fölge af disse Undersögelser, at ogsaa ihiin Periode 

*) Denne Tabel fremstiller Tilstanden af vore Kundskaber om dette Punkt af den 

fossile Zoologie, da Cuvier afsluttede sine Undersögelser over denne Gjenstand, og 

det er mig ikke bekjendt, at der senere er kommet væsentlige Forögelser til med 
Hensyn til Antallet af Arterne, 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel, Q 
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en Temperaturforskjel fandt Sted paa Overfladen af vor Planet, betinget 

ved den geographiske Brede, med andre Ord Climatforskjellighederne 

vare indtraadte. 

Men ligesaa vist, som det er, at de extratropiske Dele af vor Jord 

allerede i hiin Periode stode tilbage med Hensyn til deres Temperatur 

for de tropiske, ligesaa vist er det, at de nåde en hüiere Temperatur, end 

den, der for Tiden er blevet dem til Deel. Naar vi see den sidst uddöde 

Pattedyrfauna af den gamle Verdens extratropiske Bælte at overtraffe 

den i samme Egne nulevende i Mangfoldighed og Rigdom af Former, 

saavel som i höi Grad i Størrelsen af Arterne; naar vi see, at Hoved- 

massen af disse Former ere saadanne, som for Tiden ere eiendommelige 

for det tropiske Jordbælte, da maa vistnok selv den meest forudindtagne 

indrömme, at Temperaturen af de nu tempererede og kolde Strækninger 

af dette Continent i hiin Periode maa have været mere eller mindre over- 

eensstemmende med den, der nu tilkommer det hede Jordbælte.*) 

*) Det er ikke min Hensigt her at optage paa ny det omstvistede Emne om de laadne 

Elephanter og Næschorne i Siberien; men jeg kan ikke afholde mig fra at bemærke 
hvor overilet deres Mening er, der af dette Phænomen strax ville uddrage den 

Slutning, at det siberiske Clima ei har forandret sig. For det forste findes denne 

dohbelte Haarbedækning hos et meget stort Antal af tropiske Dyrearter; for det 
audet har denne Haarrighed frapperet i saa hoi Grad, fordi den viste sig hos Dyr, 

vi ere vante til at sce berövede al Haarbedækning. Meu det er beviist, at den 

indiske Elephants Haarmangel hidrörer fra Slaveri og Fangenskab; at den i sin 

vilde Tilstand er forsynet med en Haarbedekning, der er rigere paa de unge Dyr, 

og som tiltager i den Grad i de koldere Bjergegne, at man endnu træfler Individuer 
"saa laadne som Pudler.” Dette er det Udtryk, Biskop Hebert har betjent sig af 

i Beskrivelsen af sine Jagttoure i Indien. Pet maatte synes overdrevent; men 

Hr. G. Fairholm har anstillet de nöiagtigste Efterforskninger i den Henseende, og 
overbeviist sig om Rigtigheden af samme. Dernæst, naar vi antage, at denne Haar- 
sighed hos den fossile Elephant skulde antyde et Polarclima for de Lande, hvor 

den opholdt sig, da maae vi udstrække dette Polarclima i hiin Periode til det hele 

sydlige Europa; thi denne samme Elephant forckom ci blot paa Fastlandet af det 

hele sydlige Europa, meu selv paa Sicilien har jeg seet dens Knokler i stor Mængde 

tilligemed dem af Nilhesten i en Udgravning, der i 1830 fandt Sted i Nærheden af 

Palermo. Endelig er det indlysende, at om end disse Dyr, forsynede med en tæt 
Haarpels, vilde kunne have modstaaet Climatet af det nordlige Siberien, som det 
viser sig i vore Dage, vilde dette Lands fattige Vegetation umulig have kunnet 

afgive tilstrækkelig Næring til disse colossalske Væsener, som i hiin Periode opholdt 
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Et Blik paa vor Liste over Brasiliens forsvundne Pattedyrfauna 

vil være tilstrækkeligt for at vise, at denne bar det samme eiendommelige 

Præg i sin Hovedsammensætning, som den Skabning, der for Tiden har 

aflåst den, Denne Eiendommelighed af Sydamerikas nærværende Dyre- 

skabning staaer i Forbindelse med dette Continents afsluttede Form og 

afsondrede Beliggenhed. Naar vi derfor gjenfinde denne samme Eien- 

dommelighed i dens Frembringelser i hiin Periode, tår vi med Sikkerhed 

slutte, at dette Continents Form og Begrendsning i Hovedsagen var den 

samme dengang som nu. Tilstedeværelsen i hiin Periode af Slægtsformer 

i Sydamerika, der for Tiden ere eiendommelige for den gamle Verden, 

som Hyænen og Antilopen, kunne ei svælike Gyldigheden af denne Sæt- 

ning, ligesaalidet som Tilstedeværelsen i vore Dage af en Slægt i Syd- 

“amerika af den nyhollandske Familie af Pungdyrene kan berettige til 

nogen Formodning om en Forbindelse for Tiden mellem disse tvende 

Continenter. Derimod vilde Efterviisningen af Tilstedeværelsen i hine 

Tider af en og samme Pattedyr-Art, i den gamle Verdens varmere Dele 

og i Sydamerika være et Phænomen, egnet til at forstyrre det eenstem- 

mige Resultat, hvortil alle vore Undersøgelser hidtil have ledet, Og dog 

skal en slig specifik Identitet imellem Europas og Sydamerikas Beboere 

have fundet Sted i hine Tider; Autoriteten herfor er Cuvier. Ja Til- 

fældet vilde, at det forste Dyr, der kom denne store Naturforsker tilhænde 

af Sydamerikas antediluvianske Dyreskabning (Mastodon angustidens) 

befandt sig i dette Tilfælde. Det er let forklarligt, at denne Omstændighed 

maatte fremkalde hos denne dybe Grandsker særegne Anskuelser om 

sig der i overordentligt Antal, saamegetmere som Elephanten, paa Grund af Byg- 

ningen af dens Æderedskaber, er indskrænket, i Hovedsagen til at nære sig af Lövet 
af Træerne; medens ei blot al Trævegetation mangler i den store Udstrækning af 

Polarzonen, hvor man finder dens Knokler i saa forbausende Mængde, men selv den 

störste Deel af Aaret al Vegetation er undertrykt. Denne sidste Indvending har 

man søgt at undgaae ved at antage, at disse Dyr have været Trækdyr, der mod 

Vinterens Ankomst trak ned i de sydligere Egne; men man forglemmer da, at det 

er netop paa Øerne i lishavet, at deres Knokler findes i störste Miengde. 
Qt 



124 

denne Verdensdeel og dens fordums Beboere, og virkelig fremkaldte den 

hos ham Tvivl om "Tilstedeværelsen i hiin Periode af det atlantiske Hav, 

i detmindste i dets nærværende Omfang og Leie. 

Imidlertid maa jeg bemærke, at Antagelsen af denne Artsover- 

eensstemmelse er grundet paa saa ringe Sammenligningsmidler, at vi i 

Betragtning af Resultatets Vigtighed vistnok bör opsætte vor Dom i 

denne Sag, til senere Undersågelser tillade os at fælde den med mere 

Sikkerhed; men, hvorledes end denne maatte falde ud, troer jeg ei, at 

dette enkeltstaaende, vistnok höist mærkelige, Phænomen vil kunne frem- 

kalde grundede Tvivl mod Rigtigheden af det ovenopstillede Resultat, 

til hvilket vort hele övrige Bekjendtskab med denne Verdensdeels for- 

svundne Fauna har ledet. 

Efter dette Blik paa vor Jordklodes fordums Temperatur og 

Formen af dens Continenter, gaaer jeg over til at betragte Resultaterne, 

hvortil de i denne Afhandling nedlagte Rjendsgjerninger kunne lede os 

med Hensyn til Naturen af den store Begivenhed, der har bevirket Dyre- 

verdenens Undergang, hvis Levninger i nærværende Afhandling have 

beskæftiget os. 

Jeg har i min foregaaende Afhandling viist, at Overfladen af 

dette Land i den hele Strækning, i hvilken jeg har bereist det, er dannet 

af löse Jordlag af forskjellig Beskaffenhed, blandt hvilke en råd Leer 

spiller Hovedrollen, der ofte indeholder Lag af rullede eller kantede 

Qvartsstykker; at samme låse Jordlag udfylde alle Spalter og Huler i 

Klipperne; at det er i disse Jordnedlag i Hulerne at Knoklerne af de 

forsvundne Dyrearter forefindes; at Knoklerne ligge adspredte i Jorden 

uden Orden, ofte i forbausende Mængde, og at de for størstedelen ere 

brudte og paa forskjellige Maader beskadigede. 

Samle vi under eet alle disse Omstændigheder, for hvis detaillerede 

Udvikling jeg henviser til min foregaaende Afhandling, da tilbyder sig 

vistnok ikkun een naturlig Forklaring af samme. Hulerne, i hvilke vi 
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finde disse Anhobninger af Knokler, tjente i hine fjerne Tider Rovdyr 

til Opholdsteder, og Knoklerne, vi finde i dem, ere Levningerne af de 

Dyr, der tjente disse til Bytte. Beskadigelserne, som Knoklerne have 

været udsatte for, levne ei nogen Tvivl i denne Henseende. Disse Knokler 

og Knoklestykker laae ophobede paa Gulvet i Hulerne, da en stor Vand- 

flod, der bedækkede hele Landet med de mægtige Lag af låse Jordarter, 

som vi see at danne dets överste Teppe, trængte ind med Voldsomhed i 

Hulerne, adspredte deres Knoklehobe og indhyllede Knoklerne i det samme 

jordagtige Bundfald, hvormed den bedækkede Egnene udenfor Hulerne. 

Jeg har bereist dette Land i en Strækning af over 8000 Qvadrat- 

mile, og overalt truffet de umiskjendeligste Spor til denne Oversvömmelse; 

jeg har efterviist, at Cangaen, der overtrækker de hiieste Bjergtoppe af 

Brasilien (6000) er en samtidig Dannelse med de övrige diluviale Nedlag; 

jeg troer derfor, at have godtgjort tilstrækkelig, at denne store Natur- 

begivenhed omfattede hele dette Continent (med en mulig Undtagelse af 

dets höieste Bjergtoppe). 

I min foregaaende Afhandling har jeg viist, at den råde Leerjord, 

der er det meest udbredte af de herværende diluviale Jordlag, ogsaa er 

det, der hyppigst forekommer som Udfyldningsjord i Hulerne. Jeg har 

gjort opmærksom paa, at, paa Grund af dette særegne Leiested,, denne 

Jord har modtaget flere 'Tilsætninger, hvoraf de vigtigste ere, at den er 

bleven indblandet med en Deel kantede eller rullede Stykker af Kalkstenen, 

i hvilken Hulerne befinde sig, at den er bleven gjennemtrengt med Ralk- 

zinter, der udkrystalliserer i dens Huulheder, og forvandler den til en 

steenhaard Masse, og at den endelig er bleven svangret med en mere 

eller mindre betydelig Mængde af størstedelen brudte, i Bruddet meget 

reenhvide Rnokler. Ingen Sagkyndig vil have læst hiin Beskrivelse af 

dette Naturphænomen, uden at tænke paa Knoklebreccierne ved Rysterne 

af Middelhavet. Jeg har i Museerne i Europa seet i Mængde Stykker 

af disse Breccier, og jeg kan forsikkre, at Overeensstemmelsen i det ydre 
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Udseende er saa fuldkommen, at man i Samlingerne vel neppe uden til- 

füiede Etiketter vil kunne skjelne denne den ny Verdens Knoklebreecie 

fra dens navnkundige Jævnaldrende fra den gamle Verden. Identiteten 

af disse tvende Dannelser lider derfor i mine Tanker ingen Tvivl. 

Af Beskrivelsen, jeg i foregaaende Afhandling har givet over de 

låse Jordlag, der danne det sidste Led i dette Lands geognostiske Dan- 

nelser, vil det være indlysende, at hine Lag erealdeles overeensstemmende 

med dem, der ogsaa i Europa danne det överste almindelig udbredte 

Tæppe, og som udmerke sig ved deres större celler mindre Rigdom paa 

rullede Stene. Jeg har alt oftere bemærket, at man gjenfinder disse 

Jordlag, med alle deres characteristiske Eyenskaber, som Udfyldningsjord 

i Rlippernes Huler og Spalter, og at de der undertiden have undergaaet 

nogle Forandringer, der imidlertid ei ere i Stand til at lade miskjende 

deres Oprindelse. Denne i dette Land saa let eftervislige Identitet mellem 

Hulernes Knoklebreccier og Jordoverfladens löse Jordlag kaster saaledes 

et Lys paa et geognostiskt Forhold i den gamle Verden, der endnu stedse 

var omgivet med noget Mörke, og jeg troer, at Samtidigheden af Europas 

Rullesteendannelse og af Knoklebreccien ved Middelhavets Nordkyst fra 

nu af kan betragtes som en uomstödelig Rjendsgjerning i Videnskaben. 

Denne Overeensstemmelse med Hensyn til de yngste geognostiske Dan- 

nelser paa tvende saa modsatte Punliter af vor Planet lader vel neppe 

nogen Tvivl om den almindelige Udbredning af den store Naturbegivenhed, 

der bevirkede disse Dannelser, Skulde man önske endnu et Led til at 

slutte Kjæden af disse geognostiske Overeensstemmelser, da henviser jeg til 

de nyeste Undersögelser i Nyholland. Jeg har med Opmærksomhed 

sammenlignet Hr. Hendersons Beskrivelse af Udfyldningsjorden i Hulerne 

i Wellingtonsdalen, samt Forekomstmaaden af Knoklerne i samme, og 

jeg finder den meest frappante Overeensstemmelse med Forholdene, jeg 

har havt Leilighed til at iagttage i dette Land. 

Hermed slutter jeg denne Afhandling, der blot var bestemt til 

ner u EEE see 
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at give en kort Oversigt over disse Egnes uddöde Patledyrskabning. 

Jeg har begyndt med denne Klasse af Væsener, som de fuldkomneste, 

jeg forefinder paa Skuepladsen for hiin Dyreskabning; thi Mennesket, 

Skabningens Herre var endnu ikke optraadt paa samme, Jeg erkjender, 

hvor forsigtig man bir vere, i at bygge en Slutning paa en benægtende 

Kjendsgjerning, men naar denne benegtende Rjendsgjerning vedligeholder 

sig med en slig Bestandighed, som her er Tilfeldet, midt iblandt Massen 

af bekræftende, der hæve sig rundt omkring den, og af hvilke enhver 

tjener til dens Bestyrkelse, da troer jeg ei, at vi kunne fradömme den lige 

Rang med enhver af disse. Og hvorledes skulde Mennesket kunne have 

levet i et Land saa overfyldt med frygtelige Rovdyr, som Brasilien var i 

hine Tider? Hvorledes isærdeleshed skulde, midt iblandt den tallüse 

Mængde af Slagtoffere, som det förste Blik paa hiin Verdens Skueplads 

har viist os, allene det svage Menneske have været fritaget for at bringe den 

physiske Overmagt det Offer, som saa mange stærkere Væsener have 

maattet yde? Jeg troer, at vi med Sikkerked tår anlage, at hvor Tigerens 

og Hyænens Oplagssteder ei tilbyde Spor af Menneskeknokler, der 

optraadte vor Art ikke som Element i Sammensætningen af den organiske 

Skabning. 

Da denne Afhandling under Udarbeidelsen er voxet til et större 

Omfang, end jeg oprindeligen havde foresat mig, anseer jeg det for pas- 

sende, i en kort Oversigt at fremstille dens Hovedresultater, forsaavidt 

disse kunne betragtes som nye for Videnskaben. 

Det tropiske Jordbælte var i den Periode, der gik umiddelbar 

forud for den sidste Omvæltning paa Jordens Overflade, ikke ubeboet, 

eller tildeelt en svag Befolkning, som hidtil var almindeligen antaget, 

tvertimod fremböd den en Rigdom og Mangfoldighed i hine Dyrefrem- 

bringelser, der synes langt at have overtruffet hvad vi i vore Dage iagt- 

tage 1 samme. 
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Hvad Pattedyrklassen angaaer, er denne Forverdenens Over 

legenhed efterviist med Hensyn til Slægterne, og gjort höist sandsynlig 

med Hensyn til Totalantallet af Arterne. 

Navnligen vare Familierne af Bælledyrene, Dovendyrene, de Dröv- 

iyggende og de tykhudede Dyr i hiin Periode talrigere saavel paa Slægter 

som paa Arter, end i den nærværende og med hii Grad af Sandsynlighed 

fandt dette Forhold ogsaa Sted i Rovdyrenes og i Gnavernes Familier. 

Abernes Familie var til i hine Tider; derimod synes Mangelen 

af Flaggermusenes at bekræfte sig. 

Pattedyrklassen af denne Verdensdeel bar i hiin Periode i Hoved- 

sagen det samme eiendommelige Præg, som udmærker den for Tiden. 

Dog midt iblandt disse eiendommelige sydamerikanske Former 

optraadte enkelte, der i vore Dage ere udelukkende for den gamle Ver- 

dens varme Egne. 

Den største Deel af Slægterne, hvoraf dette Lands Pattedyrfauna 

i hiin Periode var sammensat, forekomme endnu i dets nærværende; af 

de som mangle i samme, ere de fleste ganske uddåde, andre forsvundne 

fra denne hele Verdensdeel, og endelig andre fortrængte til Alperegionerne 

af Vestkystens höie Bjergkjæde. 

De nulevende Arter ere alle forskjellige fra de fossile. Mennesket 

var ikke til i hine Tider. 

Fra disse Resultater, der ikke ere andet, end det fælles Udtryk 

for Kjendsgjerningerne, adskiller jeg de fölgende, mere almindelige, Re- 

sultater, der vel forekomme mig at udgaae nödvendigen af de foregaaende, 

men som dog, da de beroe paa Fölgeslutninger, der maaskee ei for alle 

maatte synes at indeholdesamme Grad afNörlvendighed, bir afsondres fra hine. 

Formen af Continenterne var i hin Periode den samme, som i 

den nærværende. 

Temperaturen var paa hele Jordens Overflade höiere end i vore 

Dage, men den aftog som nu fra Æqvator mod Polerne. 
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Den Naturbegivenhed, der bevirkede Tilintetgjörelsen af de talrige 

Skabninger, vi i nærværende Oversigt have gjort Bekjendtskab med, var 

en almindelig Begivenhed, der omfattede den hele Jord. 

Alt Liv blev udslukt paa Jorden: en Epoche i Jordklodens Ud- 

viklingsgang blev afsluttet, og de utallige Former, under hvilke vi i vore 

Dage see Livet at udfolde sig, ere Produkter af en ny Skabelse. 

Ligesom vi i en ældre Dannelse (Jurakalkens) see en lavere Dyre- 

klasse, Reptiliernes, at fremtræde med en overordentlig Rigdom og 

Mangfoldighed af Former, og med en uhyre Udvikling af Legemsmasse, 

saaledes betegner den Epoche, hvis Dyreskabning har udgjort Gjenstanden 

for nærværende Afhandling, Culminationspunktet for den héieste Klasse i 

Dyreriget, Pattedyrene. Deres Tid er nu omme; ringe og svag viser sig 

denne Klasse i nærværende Skabning i Sammenligning med hiin; saaledes 

laae det i Forsynets Plan; den ny Skueplads var bestemt til Udvikling 

for et höiere Væsen, hvis Fremtrædelsestime havde slaaet, og den raa 

Masseudvikling trak sig tilbage i sine tilbörlige Grændser. Endelig veeg 

den höie Temperatur, der havde virket saa gunstig for Udviklingen af 

den legemlige organiske Masse, Pladsen for en mildere, der tillod den 

frie Udvikling af Intelligentsen. Paa Pattedyrenes Tid fulgte Menneskets. 

For at fuldstiendiggjöre denne Skizze, vil jeg til Slutning fremstille 

en kort Oversigt over de Bidrag, som andre Naturforskere have leveret 

til vor Kundskab om samme Gjenstand. 

Den förste Pröve af Sydamerikas fossile Pattedyrlevninger hjem- 

bragte Dombey. Den bestod i nogle Tænder og et Stykke af Under- 

kjæven af en Art af Slægten Mastodon, som Cuvier har erkjendt identisk 

med den Art, hvis Levninger forekomme i Europa, Mastodon angustidens. 

Denne vigtige Gjenstand undgik ikke Hr. v. Humboldts Opmærksomhed, 

der medbragte fra sin Reise endeel Levninger af samme Dyreslægt, hvilke 

Cuviers Undersögelser efterviste at hidrøre, foruden fra den sidstnævnte 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel, R 
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Art, endnu fra tvende nye, som han kaldte: M. Andium og M.Humboldtii. 

Levningerne af den fürste Art fandt Hr. v. Humboldt i Peru og Columbien, 

de af den anden i Ecuador og Bolivia, de af den sidste i Chili. I alle 

disse Lande foranledigede Tilstedeværelsen af disse store Dyrelevninger 

Sagnet om Kæmper; dette Sagn er ogsaa i Brasilien meget gammelt og 

hidrürer fra samme Rilde. Allerede Padre Casal’ omtaler i sin Corographia 

brasilica 1 p. 78, kæmpemæssige Rnokler, fundne ved Rio das Contas 

i Provindsen Bahia, og DHerr, Spix og Martius belære os, at disse 

Knokler hidröre fra ovennævnte Dyreslegt. Ogsaa Hr. 4. de St. Hilaire 

omtaler i sin Reise Tom. EL p. 514, en Rindtand, ligeledes af Mastodon, 

fundet i Sertaon af St. Franciscofloden. 

Men den vigtigste af disse Opdagelser, den, som i hiieste Grad 

tiltrak sig Naturforskernes Opmærksomhed, er unægtelig Opdagelsen af 

det monstruöse og kæmpemæssige Dyr, som Cuvier tillagde Navnet 

Megatherium. Et næsten fuldstændigt Skelet af dette Dyr udgravedes 

i Aaret 1789 i Nærheden af Buenos-Ayres og sendtes af den derværende 

Gouverneur, Marquisen af Loretto, til Madrid, hvor det nu staaer opstillet. 

Foruden dette skal endnu et andet været ankommet sammesteds i Åaret 

1795 fra Lima; samt nogle Brudstykker af et tredie fra Paraguai. Senere 

er ved Foranstaltning af den engelske Generalconsul og Charge d’Affaires 

i Buenos-Ayres, Hr. IWW oodbine Parisch, Udgravninger blevne foretagne 

ved Bredden af Floden Salado, saavelsom ved Bækken Villa-nueva og 

Såen Las Aveiras, hvilke have forskaffet Brudstykker af tre andre Ske- 

letter af samme Dyr, der ere blevne nedlagde i det geologiske Selskab i 

London. 

Om Tilstedeværelsen af fossile Levninger af Slægterne Megalonyx 

i Hulerne ved Franeiscofloden gave DHerr. Spix og Martius den förste 

Efterretning ; Hr. Sello skylde vi det förste Bekjendtskab med en kempemixs- 

sig Art af Biltedyrenes Familie, udgravet ved Bredden af Floden 
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Uruguay"); endelig maa jeg omtale her det Udtog af et Brev fra 

Hr. Damasio Larranaga til Hr. A. de St. Hilaire, som er aftrykt i en 

anden Udgave af Cuviers Recherches V. I. p. 191, hvori han ommelder 

Opdagelsen af forskjellige Dele af Megatherium i Republikken Uruguay, 

der imidlertid aabenbart hidröre fra en kæmpemæssig Art af Beeltedyrenes 

Familie, og som jeg formoder af Chlamydotherium gigas. 

Dette er Fortegnelsen paa de Forarbeider, jeg har forefundet 

over denne Gjenstand, forsaavidt som de ere komne mig til Kundskab i 

min afsondrede Stilling. Det sees heraf at Gjenstanden ei varny; Banen 

var allerede betraadt af flere fortjenstfulde Naturforskere, og de adspredte 

Lysglimt, som deres Opdagelser havde kastet paa denne vide Mark, vare 

i höi Grad egnede til at vække Naturforskernes Opmærksomhed, og frem- 

kalde det Önske, at see disse Undersögelser fortsatte. Det blev min Lod 

at kunne virke til Opfyldelsen af dette Önske; dog erkjender jeg med 

Taknemmelighed, at, hvis de i disse Linier nedlagde Rjendsgjerninger 

skulle have bidraget til at udvide Kundskabens Griendser, da tilkommer 

Fortjenesten heraf det höie Selskab, hvis hædrende Opmuntring gav mig 

Kraft til at overvinde Foretagendets Besværligheder, og hvis gavmilde 

Understöttelse satte mig i Stand til at give mine Undersøgelser den Ud- 

strækning, der ene kunde lede til. disse Resultater. 

*) Over Levningerne af dette Dyr, der ere blevne indsendte til Berlin, har Hr. Dalton 

bekjendtgjort en Afhandling, der ei endnu er kommet mig ihænde, saa at jeg ei 

kan afgjore noget nærmere om dette Selloske Dyr. 

R* 
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Tabel IL 

Fortegnelse paa Pattedyrene fra Rio das Velhas Floddal. 

~ 

Nulevende. 

. Myrmecophaga jubata L. 

Edentata. 
Fossile. 

1. 1. Myrmecophaga gigantea. 

= tamandua C. 2. 

2, Dasypus uroceras m. 

5. Tolypeutes trincinctus L. 
4. Euphractus gilvipes Ill. 

m Se 

. Xenurus nudicaudus m. 

Priodon giganteus C. 

7. Dicotyles labiatus C. 
torquatus C. 

8. Tapirus americanus L. 

9. Cervus paludosus Desm. 
rufus Il. 
campestris F. C. 
simplicicornis Ill, 

nanus m. 

Effodientia. 

D. 2. Dasypus affinis. 

4. 5. Euryodon sp. 

à. 4. Heterodon sp. 

6. &. Chlamydotherium Humboldtii. 

7. — gigas. 

6. Hoplophorus euphractus. 

7 . Pachytherium magnum. 

Bradypoda. 

8. Coelodon maquinense. 

9. Megalonyx Cuvieri. 

— Bucklandii. 

minutus. 

Pachydermata. 

8. 10. Dicotyles sp. 

9. — sp. 
10. — sp. 

— sp. 

11. Tapirus sp. 

12. Mastodon sp. 

Ruminantia. 

11. 15. Cervus sp. 
12. — sp 
15. 14. Antilope maquinensis. 
14. 15. Camelus sp. 
15. — ssp. 

16. Leptotherium majus 

— minus. 

© NX À À bs 
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Fere. 
Nulevende. Fossile. 

10. Felis onca L. 16. 17. Felis sp. 26. 
— concolor L: 17: — sp. 27. 
— pardalis L. 18. — (Cynailurns ) 28. 
— macroura Pr. Max. 19. 18. Canis speleus 29. 
—  Jaquaroundi Desm. 20. —  protalopex. 50. 
— Eyra Desm. 21. — (spesthos )pacivorus. 51. 

11. Canis jubatus C. 22. 19. Eyrara sp. 52. 
—  Azaræ Pr. Max. 25. 20. Nasua sp. Io. 

12. Eyrara barbata L. 94. 21. Hyena neogea. 54. 
—  vittata. 25. 92. Ursus brasiliensis. 53. 

15. Lutra brasiliensis L. 26. 
14. Nasua solitaris Pr. Max. 27. 

— socials Pr. Max. 28. 

Marsupialia. i 

15. Didelphis aurita Pr. Max. 29. 56. Didelphis sp. 56. 

= albiventer m. 50. — sp. 37: 

— brachyura Pall. 51. 

— murina L. 52. 

— pusilla Desm. 55. 

Glires. 

16. Mus laticeps m. 54. 24. Mus sp. 38. 
— vulpinus m. 38. — sp. 59. 
— lasiurus m. 56. 25. Echimys sp. 40. 

— expulsus m. 57. — sp. 41. 

— longicaudus m. 58. — Sp. 42. 

— lasiotis m. 59. 26. Synoetherus magna 45. 
17. Echimys apereoides m. 40. 27. Lepus sp. 44. 

— elegans m. 41. 28. Anæma sp. 45. 

— laticeps m. 42. 29. Dasyprocta capreolus 46. 
— sulcidens m. AS. — agutioides 47. 

18. Synoetheres prehensilis L. 44. 50. Coelogenys major 48. 
— insidiosa Licht. 45. — rugiceps 49. 

19. Sciurus æstuans L. 46. — laticeps 50. 
20. Lepus brasiliensis L. 47. 51. Hydrochærus giganteus. 51. 



Nulevende. 

. Anema aperea L. 

. Dasyprocta Aguti L. 

. Coelogenys Paca L. 

. Hydrochærus Capibara .L. 

. Phyllostoma c. 8 Arter. 

. Desmodus Pr. Max. 1. 

. Dysopes Ill. 2. 

. Glossophaga Geof. 1. 

. Vespertilio L. 1. 

. Jacchus penicillatus Geof. 

. Cebus cirrhifer Geof: 

2. Mycetes crinicaudus m. 

ursinus Humb. 
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48. Hydrochærus sp. 52. 
49. 52. Genus incertum. oS. 

80. 

51. 

Chiroptera. 

59. 

Simie. 

65. 55. Protopithecus brasiliensis. 54. 
66. 
67. 
68. 
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Tabel IM. 

Pattedyrslægter, som får sidste Jordforandring beboede Floddalen af 
Rio das Felhas. 

A. som endnu leve i samme. | B. forsvundne af samme. 

3: ee 23 a den |a. levende andetsteds | b. ganske uddöde. 

1. Tapirus. 1. Myrmecophaga.| 4. Antilope. 1. Euryodon. 
2. Cervus. 2. Dasypus. 9. Camelus. 2. Heterodon. 
5. Felis. 5. Dicotyles. 5. Ursus. 5. Chlamydothe- 

4. Canis. 4. Nasua. | 4. Hyæna. rium. 

5. Lepus. 5. Eyrara. | 4. Hoplophorus. 
6. Mus. 6. Didelphis. 5. Pachytherium. 

7. Echimys. 6. Megalonyx. 
8. Synoetheres. 7. Coelodon. 
9. Anæma. 8. Mastodon. 

10. Dasyprocta. 9. Protopithecus. 

11. Coelogenys. 

12. Hydrocherus. 
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Tabel IF. 

Fortegnelse paa de Pattedyrarter, som får sidste Jordfor- 
andring beboede den extratropiske Deel af den gamle Verden. 

: Edentata. 
1. Manis gigantea. 1. 

Ruminantia. 

2. Cervus. Hjorten med Kæmpchornene. 2. 

— En Art, liig Rensdyret; fra Etampes. 5. 
— En Art, liig Kronhjorten, der findes almindelig 

i Selskab med Elephanten o. s. v. 4. 

— En Art, liig Daadyret, men större; fra Abbeville 5. 
= 6. 

— Fire Arter; fra Knoklebreccien ved Nord- } 7. 

= kysterne af Middelhavet. 8. 

— 9. 

3. Ovis. En Art Faar eller Antilope fra Nizza. 10. 
4. Bos. En Art, liig Uroxen. 11. 

En Art, liig vort tomme Hornqveg. 12. 

5. Camelus. En Art liig Dromedaren. 15. 

Pachydermata. 

6. Equus. En Art; hyppig i Selskab med Elephanten. 14. 
7. Hippopotamus major C. 15. 

== medius C. 16. 

= minutus: ©. 17. 

== dubius C. 18. 

8. Rhinoceros tichorhinus C. 19. 

— leptorhinus C. À 20. 

— incisivus C. 91. 

= minutus €. 99, 

9. Dinotherium giganteum Kaup. 95. 

40. Elasmotherium Fisch. 24. 

11. Elephas primigenius Blum. 25. 

12. Mastodon angustidens C. 26. 

= minutus ©. 27. 

= tapiroides €. 28. 

Pid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel, 
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Fere. 

15. Felis spelea C. 29. 
— antiqua C, 50. 

14. Hyæna fossilis C. 51. 

15. Mustela. En Art, nær Ilderen. 39, 

— — Væselen. 35. 

16. Gulo. 54. 

17. Canis. En Art nær Ulven, 55. 
Br gi Ræven. 56. 

= En kempemessig Art. 57. 

18. Ursus spelæus Blum. 58. 

—  arctoideus Blum. 59. 

—  priscus Goldf. 40. 

—  cultridens C. 41. 

Insectivora. 

19. Sorex. En Art fra Knoklebreccien i Sardinien. 42. 

Glires. 

20. Lepus. En Art af Störrelse som Kaninen. 45. 

— En mindre Art, begge fra Knoklebreccien 
ved Middelhavets Kyster. 44, 

— En Art som Haren; fra Kirkedale, 48. 

21. Lagomys. Fra Korsika, 46. 

Fra Sardinien. 47. 

22, Hypudeus. To Arter fra Kirkdale. | Så 

25. Mus. En Art fra Kirkdale. 350. 

24. Castor Tregontherium C. 31. 

25. Hystrix. Fra Arnodalen. 52. 
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Tille q: 

Efterat Afhandlingen var sluttet, kommer mig et Bidrag ihænde, 

som jeg paa Grund af dets Vigtighed ei kan undlade at tilfüie. 

Jeg har omtalt pag. 74 at af enhver af de tre Slægter: Cutia, 

Paca og Capivar ikkun een Art forekomme i disse Egne, at jeg derimod 

i fossil Tilstand har fundet to Arter af Slægterne Cutia og Capivar og 

tre af Pacaslægten; at af enhver af disse Slægter den ene af de fossile 

Arter er af kæmpemæssig Størrelse, medens den anden, og i Pacaslægten 

de to andre, stemme i denne Henseende overeens med de nulevende 

Arter; at af disse tvende mindre fossile Pacaarter den ene ved sit næsten 

glatte Hoved stemmer overeens med den her nulevende Paca (skjündt 

den i Bygningen af sit Cranium forresten viser sig tilstrækkelig: specifik 

forskjellig fra samme) at den anden derimod udmærker sig ved den over- 

ordentlige Udvikling af sine Aagbuer, samt ved stærke Ujævnheder paa 

dens Cranium. 

Jeg modtager i dette Oieblik et Cranium af en Paca, skudt ved 

Curvello, der bærer alle disse Charakterer af denne fossile Art, sjöndt 

en nærmere Sammenligning ogsaa her overbeviser mig om deres specifike 

Forskjellighed. 

At denne Udvikling af Aagbuerne og Ujævnhed af Craniets Over- 

flade ei er en Virkning af Alderen' har jeg overbeviist mig om ved en 

sammenhængende Suite af den glathovede Paca fra den spædeste Alder 

til den höieste Alderdom, hvor alle Sömmene ere forsvundne, medens det 

her omtalte Cranium hidrörer fra et ungt Dyr, hvis Sömme endnu ere 

adskilte. Derimod har jeg Grunde til at formode, ihvor blottet for al 

Analogie end dette Phænomen maatte synes, at denne store Forskjellighed 

i Craniets Bygning hidrörer ikkun fra Rjönsforskjel. Jeg stitter denne 

Formodning paa tvende Hovedgrunde: 
St 
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1) fordi jeg foruden i Cranierne ei finder i alle de övrige fossile Paca- 

knokler nogen Forskjellighed, der kunde antyde at de hidröre fra tvende 

forskjellige Arter. 

2) Fordi de Charakterer, hvorved den fossile glathovede Paca adskiller 

sig fra den nulevende "vise en mærkelig Parallelisme med de Forskjellig- 

heder, der bemærkes mellem de ruhovede Pacaer fra begge Perioder. 

Hvis denne Formodning skulde bekræfte sig, da blive de tvende 

Arter, jeg har opstillet under Navnene C. rugiceps og laticeps reducerede 

til een, der kunde beholde Navnet laticeps, og Pacaslegten træder da 

ind nölagtig i samme Forhold som Cutia- og Capivarslægterne. 
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Forklaring over Afbildningerne. 

+ betyder naturlig Størrelse 2, 3, 4 etc, betyder 2, 3, 4 Gange etc. 

forstörret. 4, 4, 1 ete. betyder 2, 3, 4 Gange etc. formindsket. 

Taser I. 

Fig. 4. EtStykke af Underkjeven af Dasypus diversidens, (SlegtenHeterodon). 

- 2. Tredie Kilebeen af venstre Fod af Dasypus latidens (Slægten Euryodon) 

seet fra Forsiden. 

3. Den nedre Epiphyse af en Mellemhaand- eller Mellemfodknokkel af 

samme Dyr. 

- A. Det omtalte Kilebeen seet fra Bagfladen. 

- 5 og 6. En Tand af samme Dyr. 

- 7—10 og 12—13. Skjolde af Chlamydotherium Humboldt. 

- 41. Et Skjold af Hoplophorus euphractus. 

Tıseı II. 

Et Stykke af Underkjæven af Chlamydotherium Humboldtü. 

Fig. 1. Viser den fra den ydre Side og noget forfra. 

- 2. Viser Gjennemsnitsfladen af Tanden; den straalede Deel af samme er 

Emaillen, den indre hvide Deel er Beensubstantsen. 

- 3. Viser Underkjæven fra den indre Side og noget bagfra. 

- 4. En Tand i Overkjæven af Chlamydotherium giganteum sect indenfra. 

- 5. Den samme Tand seet udenfra. 

Tasers III. ; 

Fig 1. Et Stykke af höjre Overkjæve af Megalonyx minutus. 

- 2, En Kindtand af Overkjæven af Megalonyx Cuvieri, seet fra den indre 

Side. 

3. Tyggefladen af samme Tand. 

- 4. En Kindtand af samme Dyrs Underkjæve, seet fra den indvendige Side. 

5. Tyggefladen af samme Tand. 

- 6. Et Stykke af Underkjæven. 
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Tasez IV. * 

Fig. 1. Højre Laarbeen af sidstnævnte Dyr. 

2, Venstre Springbeen af samme, seet ovenfra. 

3. Det samme nedenfra. 

a) Den ydre Leddeflade mod Hælbenet. 

b) Den indre Leddeflade mod Hælbenet. 

c) Leddefladen mod Terningbenet. 

d) Leddefladen mod Baadbenet. 

- A. Højre Hælbeen af samme Dyr. 

a) Den ydre Leddeflade mod Springbenet. 

b) Den indre Leddeflade mod samme Been. 

c) Leddefladen mod Terningbenet. 

Tapez V. 

Fig. 1. Femte Mellemfodknokkel af venstre Fod af samme Dyr. Ved a er 

2. 

Cry ON frm Go 

den afbrudt. 

Tredie Mellemhaandknokkel af venstre Haand af samme Dyr. Ved a 

er den ligeledes afbrudt. 

Anden Mellemhaandknokkel af venstre Haand af samme. 

Andet Led af anden Finger af venstre Haand af samme. 

Fjerde Mellemhaandknokkel af venstre Haand af samme. 

Et Kloled af samme. 

Taser VI. 

Fig. 4 og 2. Venstre Spolebeen (radius ) af samme. 

- 3. Venstre Skinnebeen af samme. 

- 4. Venstre Leggebeen af samme. 

Tızeı VII. 

Fig. 1. Tredie Mellemfodknokkel af höjre Fod af samme. 

- 2. Fjerde Mellemfodknokkel af højre Fod af samme. 

- 3. Förste Led af tredie Taa af höjre Fod af samme. 

- A. Förste Led af fjerde Finger af venstre Haand af samme. 



Tıszı VIII, 

Fig. 1. "Venstre Underkjeve af samme. 

- ©. Første Halshvirvel af samme. 

Tasez IX, 

Fig. 1. En Ryghvirvel af samme. 

- © Förste Halehvirvel af samme. 

- 3. Femte Halehvirvel af samme. 

- 4. Niende Halehvirvel af samme. 

- 5. Et Ribbeen af samme. 

Taber N. 

Fig. 4. Højre Knaskal af samme, seet bagfra, 

- 2. Den samme seet forfra. : 

- 3. Højre Underkjeve af Megalonyx Bucklandii. 

Taber Xl. 

Et Stykke af Pandseret af Hoplophorus euphractus. 

Tanker XII. 

Fig. 4. Höjre Knæskal af Chlamydotherium Humboldtii. 

- 2. Venstre Knæskal af Hoplophorus euphractus. 

- 3. Knæskal af Xenurus nudicaudus. 

- A, Knæskal af Euphractus gilvipes. 

- 5. Knæskal af Dasypus uroceras. 

- 6 og 7. Skjolde af Chlamydotherium Humboldtit. 

Taber XIII. À 

Fig. 1. Venstre Laarbeen af Xenurus nudicaudus. 

- 2, Samme Been af Chlamydotherium Humboldtix. 

- 3. Samme af Dasypus uroceras. 

- 4. Samme af Euphractus gilvipes. 

- 5, Samme af en fossil Art, som i sin Form mest stemmer med Slægten 

Dasypus WW agl. 

- 6. Höjre Springbeen af Chlamydotherium Humboldti, seet nedenfra. 

- 7. Samme Been seet ovenfra, 
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Tredie Mellemhaandknokkel af højre Haand af samme Dyr. 

Tredie Mellemfodknokkel af venstre Fod af samme Dyr. 

Fjerde Mellemfodknokkel af höjre Fod af samme, seet fra den ind- 

vendige Side. 

Samme Knokkel seet fra den udvendige Side. 

Vignetten forestiller Indgangen i Hulen ved Lagoa da pedra. 



pa à 

EEE = 
a= Sa = | SN R 

BRAZIL BITS | eee Yu BRD. ER 

för sıdste Jordomv.eltning. 

Indgangen i Hulen ved Lagoa da pedra. 



t 

Lf 

. a 
y 

1 

? 

' 

i 

z 

4 . 

La 

. 

f 

i 

7 

17 

é 



Vid Sel. maturaog math Sk VIT DW Lund Brae Foroerden 2 4fh Battedyr. Tab.L 

aS 

Fig. 14. 

Fe MNT EE TES 

” ft = 2 AR 

Hoffensberg & TrapSEtabl 





Tab IL Vid Sel nature og math. Sk VLD Wlund Brasforverden? Mh Futtedyr 

Hottensberg & Traps Etabl 





Vid. Sel nature og math Sk VIT D W Lund Bras Forverden 2 Wh Pattedyr: Leb IT 

Hottensberg & Traps Ftabl 





ae ae 
hid Sel nalturo og math. Sk VI DMN Lund Bras Forverden 2. Ufh Palledyr Ta 6. 7 I É 

Em Barentzen & (lith List 



a) ns 
OS Ce Maine eo tiie ea. Lie dr 

i 
(i = 

Au A Rai ru 
QU EZ 

y 

Un 

ii 

Y Ul 

D 
j 5, 
LOL 

5 

i 

; ” 

PLEITE » 0 alé Le 

és mie 
ay Fa f Ba inal “a 17 I 

AL LAN res i u) 

non 

1” ’ 

LUS 



Vid Sel. naturo.og math.Sk. VU DM Lund Bras Forverden. 24h Patledyr Tab.V. 

Em.Barentzen &C? lith Last 



“sy 

Perm ee et 



Lab VL: Jel nature. og math Jk. VIID W Lund Bras. Ferverden. 2A fh Ihttedyr: Vi 

Hottensberg & Traps Etabl. 





Vid Sed. nature og zralh Sk VIID.W. Lund Brus. Jorverden. 2A Afh Fattedyr: 2a6b. VIL. 

Rn a) at 

RE 

Hottensberg & Traps Etabl 





Vi. el nature. og math Sk VI D W Lund Bras Forverden. 24fh. Fattedyr. Tob VII. 

Hoffensberg & Trap’ Etabl 





Vid. Sel. nature. og mach. Sk. VII DW. Lund Bras. Forverden. 2Afh. Pattedyr: VET IOS 

Hottensberg € Traps Etabl 



we m. Ar à 1 

wae | “it wand 

SEES rad i 
vi 

53 
u 

| . 

å . LE : » 

a er 
71e 

, 
un | 

Te - x Gi. tee 
AN BG | À ON add | | lå 

2 iR dee a san [” nr ER Mi 



Vid. Sel: naturv.gg math. Sk. VILD W. Lund Bras. Forverden. LAfh. Pattedyr: Tab.X. 

Hoffensberg & Traps Etabl 





Vid Sel raterv. og math Sk. VINDW. Lund Bras. Brverden. ZAfh. Fadtedyr. Leb. XI. 

Hoffensberg & Traps Etabl 





Vid Sel nature og math Sk VID W Lund Bras. Forverden. 2Afh Pattedyr: Tab. XI. 

Hoffensberg & Traps Etabl. 



i 

7 a) = 

‘ ? 

2 

i 

i 
i 
i 

s 

i 

+ # 

~ 

. 

x 

- 

* 

N 

x + 

‘ 

r 1 
ir 1 

i N t } ket Pie 



Vid. Sel. naturv. og math. Sk VII D.W Lund Bras. Forverder. 2 Afh. Pattedyr. Tab. BITTE 

Hoffensberg & Trap > Etaël, 





FORSÔG 

TIL 

EN ELEMENTAIR FREMSTILLING 
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EGENSKABER 

VED 

P. DORPH BROAGER, 
CAND. PHILOSOPHIÆ & POLYTECHNICES. 

Vid. Sel naturvid. og mathem. Afh. VIIT Deel. T 
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I. Aniages i Ligningen 

p 
x — 

TÆærr 
p og q at være hele positive Tal samt 

p<q+1, saa er 

x<1 og irrational. 
Lad os nemlig antage 

A 
Mu — 

B 
samt 4 og B at være hele endelige Tal, der ikke have nogen felleds 

Factor, saa maa À være mindre end B og tillige 

i hvilket sidste Udtryk pB—qA maa være mindre end 4, da A er 

mindre end B. Men saa er Ligningen 

A pB—qA 

BDR 
en Urimelighed, da en Brok, hvis Teller og Nævner ere indbyrdes 

Primtal, ikke kan være liig nogen Brik med respective mindre 'Tæller 

og Nævner. Mit Antagende, at x er liig en rational Brok, er altsaa 

urigtigt, og x maa være irrational. 

Be 
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IL Forsöger man at udvikle x i Form af en Kjædebrük og bliver 

staaende ved den første complete Qvotient, da haves 

p 

ie 
oe a+ 3 

p 

i hvilket Udtryk a antages at være det störste hele Tal, som multipli- 

x 

ceret med p giver et Product <y +41. b bliver <= g— ap. 

Fa b 
IH. Multipliceres Resten med ¢—b-+ x, erholdes et Product 

b+nq—-b+a) big tæt qx 

p i p 
bG—D+p g-apap+p 

p p 
paa Grund af, at a+ gæ=p og at b—q—ap. Bortdivideres i det 

sidste Udtryk p i Tæller og Nævner, erholdes 

(+x (g—b+ a) 

p 

b+x y-apaH+l Pr 

TEE 
idet (g— ap) a + À sættes =p,. 

—(q — ap) a + À, hvoraf udledes 

b 
Resten a kan altsaa transformeres til en Brök, hvis Tæller p, er et 

p 
heelt Tal og hvis Nævner er et heelt Tal +x. Da g—b+x=ap+x>p 

saa er ogsaa 

p>bta>b. 

Foretager man for at udvikle ak i Form af en Rjædebrôk de 
q— x 

samme Operationer som med , saa erholdes 
gx 

Pr 1 

q=b+z HLA 
a, 

Pr 
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i hvilket Udtryk a, antages at være den største hele Factor, der med y, 

b 
giver et Product <g—b+Å. b, er altsaa =g—b—a,p,. Besten — 

+ Pr 

kan ved samme Fremgangsmaade som den, der brugtes ved Transfor- 
= 

mationen af = til ru , transformeres til en Brök af Formen 
p q—b+x 

LE 1280 Multipliceres nemlig Resten t= med q—b,+x, saa 
q—b,+x < 

erholdes 

(b, + 4) (q—b, +x) b,(q—b)y ++ qe 

Pr de Pr 

b, Cq — b) + 
(da v4 gx—p) u IR 

Pr 

—b- 1Pr b à [4 a 
(da b,=q—b—a,p,) nee 

Pr 

UP, (q—2b—a,p,) +rbg—-b+p 

Pr 

a, pr C —2b—a,p,) IP, 

dee, Re Cm SPREE ee 
Pr 

=a, (q —2b— a,p,) +p 

(da g—b—a,p,=b,) =a, (b,—b)+p. 

Den saaledes fundne Ligning 

(b, + x) q@—b, +x) 
=a,(b,—b) +p 

P, c 
giver 

b,+x a,@,—b+p Pr 

DR g—b,+zx qg-b+x 

idet a, (b,— b) +p sættes — p,, 

Da q—b,+a2=—b+a,p,+x>p, 
saa er 

Pn>b,+a>t, 
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Ved Udviklingen i Kjedebréks Form giver, under samme Forudsætninger 

som ovenfor, 
b,+ x Pr 

pu qg—-b+®. 

det nye Udtryk 
4 

b,, = x 
le = 

Pir 

hvori 

b,, Ven b, — Ay Pir 

b,,+ x til Porr 

Pr qg—b,,+x 
Transformeres som ovenfor , erholdes paa aldeles 

lignende Maade 
Pir = Ur (b,, — b,) + Pr 

Da q—b, + xb, + Ay Py Fx >pm såa er ogsaa 

Dr > by +x —6,,. 

Da disse Operationer kunne fortsættes saalangt man vil, og Resterne 

stedse kunne transformeres paa samme Maade, saa har man ganske 

almindeligt 
by +2 Pn-+1 

Poe Ur 
hvori 

ban = 9 — bn — 1 — apy 

q— bun bn —1 + dn Py 

Pn+1=4n GY — 2bn —1 — np) + pn —ı 

= An — bp —1) + pn: 

Da g— bn + &=bn—1 + npn tx > pny saa er 

Prtı>bı+x> bre 

IV. Ombyttes i Resten og den transformerede Rest pr of pu +1: 

erholdes Ligningen 

b, + x Pr Pn 

Pr +—+1 "g—bnta Th Pn + bn—1 +a 



Udvikles Udtrykket, vi saaledes have fundet, i Rjedebröks Form, erholdes, 

1 
dam >b._-ı+3, b,_1+2x, hvori, efter III, 

dn + 
Pn 

bn—1 +2 Pn—1 

Po gb +r 
Udvililes atter 

Pn—1 Pi—1 

—bn_ıt2 dn—ipa—1+0n—2+@ 

i Rjædebrüks Form, erholdes atter bn—2+%, i hvilket Udtryk 
An —1 

Pn — 1 

bn — + x r . Ty . pe 
Resten ————— ved Transformation og Udvikling i Rjedebrök paa 

Pn—1 

samme Maade som ovenfor giver 

Pn—2 Pu—2 

q—bn—24+2 dn —2Pn—2 + br—s ala x 

1 
= Dn — 3 5 x 
aS eae 

\ Pn— 2 

Da disse Operationer kunne fortsættes saa langt man vil, indsees, at man 

ved at ombytte de respective Nævnere og 'Tællere i Resterne og de 

transformerede Rester og derpaa at udvikle denne Værdie i Form af 

Kjædebrük faaer Qvotienterne i omvendt Orden, saa at 

bb; ue > Pn 4 

n a —b, PE ae Be 1 

Fu 7 ha SA: ne IDE 4 
An —2 + 

V. Videre indsees, at man af Resten og den transformerede Rest 

kan finde Qvotienten i den complete Qvotient, hvortil Resten hörer, og 

altsaa ogsaa den complete Qvotient selv, der er liig Qvotient + Rest. 
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1 
VI. Multipliceres Tæller og Nævner i Bröken 

An + 
b, +a med pny 

Pn 

erholdes 
Pn 

An Pn iO recat x” 

som, paa Grund af 

ba = VER bu —1— dn Pno 

Pn byrne 
er 

Tante Pn—1 

Man seer heraf, at der til den samme Rest stedse hörer samme Qvotient 

og samme foregaaende transformerede Rest &e. 

VII. Danuide transformerede Rester RT eal 
q = Dn il Sr x 

ere hele Tal <q, saa maae efter Udviklingen af et endeligt Antal Led i 

9 Pn ‘og q—bn—-1 

Kjedebréken de samme transformerede Rester vende tilbage. Vi erholde da 

Pm ke Pm +n 

g— Iim-ı tz g-Imtn—ı +2’ 

men ifölge Ovenanförte haves da ogsaa 

Pm—1 Pm+n—1 

Im 2 TX g—bain—2te 

indtil man endelig ved successive at gaae tilbage paa denne Maade 

0. S. V. 

kommer til 

BLUE ht emcees Lee.” Fe 
q—b-1+ z g—ba— == æg men 

idet kan betragtes som den første transformerede Rest. Den af 
gta 

Ligningen 7 is erholdte Kjædebrük maa være fuldkommen perio- 

disk og have Formen 
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4 

= - 1 a, = 

° a, + 1 
a, oS 

É App aes 1 
dn TL 

idet een af de transformerede Rester stedse maa være liig = +. 
q+x 

VIIL Antages Mois) En = x, saa bliver b,—0, pn+1=p 
g—bn + x Hime 

og Pn =1, da x maa være — 

by + x 

Pr 

Ombyttes, for at bestemme a, i wie! P „1 og p, saa erholdes y 1 gta SP 

x 14 

Pe | an a para 

an er altsaa —q, og, da videre ifölge IV Qvotienterne i den ved denne 

Ombytning frembragte Kjedebrök ikke ere andet end den primitive 

. Kjædebrüks Qvotienter i omvendt Orden regnede fra a, inclusive, saa 

indsees at 

An = 4 = 

An—1= % — dn +1 

An—2— 44 =M&42 

An—3—= A, —Un+3 

' dn — m = Gn—1 = dn + mm. 

IX. Da videre (IV) de ved den tilbagegaaende Udvikling erholdte 

Rester og transformerede Rester slet ikke ere andet end de foregaaende 

Rester og transformerede Rester tagne i omvendt Orden og med Om- 

bytning af de rationale Tællere og Nævnere, saa erholdes nedenstaaende 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel U 



Udvikling, hvori de 

aldeles identiske. 

154 

med samme Nr. betégnede Ligninger ere indbyrdes 

b, + x n x 1] ee ne ean a ad 
Pn g—Intx 4 gt x 

bn + x Dn æ 1 
(2) = u yen tee 

Pn +1 g—bnt% p gtx 

Pn ha 4 

qi An Pr tin _ı tear Wi gt %x 

4 4 

Ps cal a7 gt ax 

Pn 

RER ar n — Fe: 
(5) : Om uk Pre 2 (0) a P 

Pn g— n-ır 8 9+% 

Pn — I 1 

7 n — 1Pn— iby 2 08 € b a 1p: 1 2 Poe +a 

mt ba: 

RE u Fur så 
Pn —1 

bn—2 n — 2 b 

(1) a ee (bot. ee 
Pn—1 g—bn—2+2 p q—b+x 

Le Pn — 2 

An —2Pn—2 4 by —3 +2 

1 4 

Fr b= x ie b, + 
An — 2 Ban Hr # 

Pn—2 Pr 

Ope Kr 
Heraf sees, at b, — 0, da Bu 

p 
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og at 

0 

ee) 

b,_3—b, 

dy ea td 

Pn—-2=P), 

_og saaledes videre. En fortsat Udvikling vil ganske almindeligt give 

Da = FEE 

Rn Put 

Heraf indsees at Rjædebrükens første n — 4 Led ere symmetriske ikke 

alene med Hensyn til Qvotienterne, men ogsaa med Hensyn til Resternes 

og de transformerede Resters Tællere og Nævnere, saaledes, at i den 

n— mie og m—2% complete Qvotient forekomme de samme Störrelser 

i Resterne og de transformerede Rester, kun med den Forskjel, at den 

m — 2de Rests Nævner er den n — m!® transformerede Rests Tæller og 

at den m—2de transformerede Rests Tæller er den n —m/°Rests Nævner. 

Dette stemmer ogsaa overeens med at den n — m! Qvotient er lüg den 

m — 1!e Qvotient. 

X. Ern et ulige Tal —2h+4, saa er n —1 et lige Tal —2h. 

Da det almindeligt er fundet, at 

bn mn — bn — 2) 
saa haves ogsaa 

bn —n—1 = b(n +1)—2; 
men antages n—2h-+ 4, saa giver dette 

bo) =ba—> 
med Ord, at Nævnerne i to paa hinanden fölgende Rester ere ligestore. 

DE Ph 
Transformeres altsaa Besten ————— til = — ‘os; udvikles 

Ph—1 g—bn—1 +x 

denne paa sædvanlig Maade i Kjædebrüks Form, saa erholdes 
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br en 

Pr 
men da bn — bi, —1); saa indsees, at netop er lüg den Störrelse, der 

b_ı+% pr 
erholdes naar i > Ph OF pa—1) ombyttes, hvor- 

pn-ı g—ba-ntz 
ved man, som ovenfor viist (IV), ved Udvikling i Rjedebrök faaer Qvo- 

tienterne i omvendt Orden. 

Er n et lige Tal, saa er n—4 et ulige Tal —2h—4. Man 

har da ifölge IX pa—1)=pn—2r—p)> eller med Ord: Tellerne i to 

paa hinanden félgende transformerede Rester ere ligestore, hvoraf atter 

fölger, at Nævneren i den h — 1° Rest er liig Tælleren i dens tilsvarende _ 

transformerede Rest. Her indtræder nu det samme Tilfælde som ovenfor, 

naar Teller og Nævner ombyttes, og en fremskridende Udvikling giver 

ogsaa her de foregaaende Qvotienter i omvendt Orden, noget som ifölge 

den allerede. beviste Symmetrie ogsaa maa finde Sted. I sidste Tilfælde 

bliver a(n—1)=4(n), medens, naar n er et ulige Tal, a1) bliver = a. .1)- 

I første Tilfælde er altsaa Qvotienternes Antal i den symmetriske Deel 

af Rjædebrüken et lige Tal, i sidste derimod et ulige Tal, idet an) ligger 

midt i den symmetriske Række. 

XI. Betragter man Udviklingen i Rjædebrük af 

og antages g at vere den nf Qvotient samt betegner den n'e Convergent 
ig 

n 

med —, den n—4 med 
n n—1 

n—1 
&e., saa erholdes fölgende nye Udtryk 

for x — A 
gtx 
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p Ant Aix . Xn 
L = —— — — . 

gta Wnt Yn—1% Yn—Xn—1+ Yn—1ix 
Heraf kan man slutte, at 

Xn =p Yn—1 

da ellers x vilde blive rational, men X, kan tillige ifölge Kjædebråkernes 

bekjendte Egenskaber udtrykkes ved 

q Xn—1 + Xn —2= Xn =p Yn-1 
saa at man har p Y,—1 —gXn—1=Xn—2®. Ved at oplöse denne 

ubestemte Ligning af første Grad kan man altsaa finde de Verdier af p 

og g, der ved Udviklingen af x = ie i Form af Rjxdebrök ville frem- 

bringe en given symmetrisk Række af Qvotienter. 

n—l 
De saaledes fundne Verdier af p og q give nemlig med 

n— 1 

2 
Xn og Yn. Sættes nu 

9 

Karte 
{SS SS 

Va ty, ae 
saa erholdes ogsaa 

X, 

ce eae RATES 

men ifölge de symmetriske Kjædebråkers Egenskaber er X,— 1 — Y, _», 

x 

og altsaa 

Xn p Ye p 

NT: er og Y._ı+Y,_ı2 qt+x 

XIL Sætter man i Opgaven 

v-=27a+1, 

hvori v og z ere de sågte og a det givne hele Tal, 

a=p+!, p antaget <q + À, 

erholdes 



b+ bzg—zp=a1 

b zp 

z b+zg 

genter i en indtil nt° Led symmetrisk Rjiedebrök. Da nemlig p<q--4, saa bli- 

kunne altsaa respective betragtes som de n — 4" og n!® Conver- 
> 

ver Nevnerenidenn—2“ Convergent b— Tlleren i den n—4 Convergent. 

Sættes nu 

saa haves ogsaa 

= rer giver ved Udviklingen en Rjædebrük af Formen 
q x 

Den samme Kijedebrik vil ogsaa erholdes ved paa den med endelige 

Broker sædvanlige Maade at udvikle 

zp+bx 
Di ER 

sq Tb zx 

i Form af en Kjedebrök, men heraf indsees at 

= V1 

Yo 
as ey =. 
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For at oplåse den ubestemte Ligning af anden Grad 

vti=#a 
a a 

dplöses altsaa a i to Addender, p og à idet q tages saa stor at RE det 

störste hele Qvadrattal, der kan drages fra a; udvikles nu som 

Rjædebråk 
p 

t— 9 
qg+x 

saa erholdes 

= Ya == 

de — 

v= Xn—1+ 9 11 

XIIL Ved at betragte den hüire Side af Ligningen x = - finder 
gt a 

man, at, naar p gaaer Op i g, bliver Y,,— 1 =a) =2= 4 For Tal af Formen 
p 

a?ß?y?...taß er altsaa 

z—2Y... dag—=2aßy.... 

Denne Værdie for z bliver den samme om ogsaa for + af sættes — aß. 

2 

Da £ — et heelt Tal indeholder den Betingelse, at q er et lige Tal, saa giver 

2 

ovenstaaende Fremgangsmaade mig ogsaa Værdien af z naar a=T eg: 

Er RCE og g et ulige Tal, saa kunne vi ikke af de hidtil beviste 
4 à 

Sætninger udlede noget i det'e Tilfælde gjældende almindeligt Udtryk 

for z. Sættes 204% og antages 

4 

9 tar 
erholdes fölgende periodiske Rjædebrük 



WO bg, NENS 
Da Leddenes Antal i den symmetriske Deel af Kjædebråken er lige, saa 

giver Y, — 1=2 mig en Værdie, der tilfredsstiller Opgaven, saa at 

vi — a. À 

Önskes derimod en Værdie af z, der giver 

TE ET 

saa maa Kjedebréken fortsættes indtil man faaer en Convergentsnævner 

— Y2,—1, der da vil tilfredsstille Ligningen 

v—i—va 
naar z gjores — Yon—1. 

Man erholder da fölgende Udtryk 

2—(2q, + D 497 +4, +9 G9 +24, +1) 
re + 5) G° + 4) 

a 9 a? 

idet 29, + 4 sættes —r. 

Er a=(2q,+ 1)? — 4, findes = ved at sætte 

Y,—1=72 er her 29,9+D 

og a—4q, +4q, —5—(2q,+1ÿ —4. 

XIV. Paa den i Nr. XI fremsatte Maade kan man ganske almin- 

deligt finde | 

[ab + 4 + a b+ Qa) (m (a?7b+ 2 a) —b (ab + D)F— = 

‚(ab + Day — b (ab +P 

= b+ 207 [mn cab Het net] 



161 

hvorefter p, g og = kunne beregnes for alle de Værdier RER 

hvis Udvikling giver 5 Led i den symmetriske Deel af Rjædebrüken. 

XV. Antages i Ligningen 

an 
173 

p>q+1 og p og q at være hele Tal, samt at intet heelt Tal b giver 

b (q +b) =p, saa erholdes ved at dividere med q + y i Teller og Nævner 

LR ae 

17% 
idet a er det störste hele Tal, der multipliceret med g+y giver et 

J 

y=a+ 

Product <p. 

Men man kan ogsaa sætte 
‘ae is pray SUN. aq—a 

y= 

Va bat} g+a+y A 

saa at 
A yA à ah wR et 
y+a+y 

Å p-—aq—@ 

4 G+ 2a GY a) 
Sættes nu 

Y—A—%, 
erholdes 

ewer Mey. 

g+Z2a+x 

y er altsaa liig et heelt Tal + en periodisk Kjedebrök af samme Form 

D 
som = Het hvori p antages <q + 1. 

XVI. Antages i Ligningen 

= ‘al 

qg+rx 
P> 7 og r at være hele Tal samt p<q—+rx, saa kan man ved en 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel x 

x 
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Fremgangsmaade, analog med den i Nr. HI angivne, udvikle Værdien 

af x i Form af en uendelig Kjædebrük. Herfra undtages det Tilfælde, 

at pr —(g + 4)4, da i dette Tilfælde, naar a antages liig et heelt Tal, 

a 5 
x——— en rational Störrelse. = 

Antages ved Udviklingen af 

BR 
vi g+rx 

i Rjædebrüks Form den förste Qvotient at være a,— det største hele 

x 

Tal, der multipliceret med p giver et Product <q + ra, saa er 

1 . 

brea 
dg 

p 

Multipliceres br” med g—b--rx, erholdes Productet 

b(q—b+qrx+r x 

—=b (q—b)+r(qx+rx) 

=b (q—b)+rp, da gx + rx—p. 

b er liig g — agp. 

Indsættes denne Værdie for b i Productet b(g—b) +rp, erholdes 

C7 — 4p) op + rp = +rx) (q—b+rx), 

hvoraf man atter, ved paa begge Sider af — at dividere med p(g—b-rx), faaer 

btrx (q—ap)ar Pr 

p = q—b+rx  q—bare 

X — 

idet a) (g — app) +r sættes — p,. 
birx 

Resten kan altsaa transformeres til en Brök, der kun i Nævneren 

indeholder r x som Addend. Fortsættes Udviklingen, saa erholdes under 

samme Forudsætning ved a, som ved a,, 

pr 1 

Kur SK bra g—b-+rx ay FE 

Pr 
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i hvilket Udtryk 
b,—q—b—a,p,. 

Multipliceres b, + rx med g—b + ræ, erholdes 

(b, + rx) (q—b,+ra)=b,(q—b) +rp. 

(da for b, sættes q—b—a,p,) =(q—b—a,p,) b+a,p)+rp 

= 4,p,(q—2b—a,p,) +b (p—b) + rp 

(fordi pp, = b (g —b) + rp) —p,[a, (¢—2b—a,p,) +p] 

Vi have saaledes 

(b, + rx) (q—b, + r x) =p, [a, (qg — 26 — a,p) + p}- 

Divideres her paa begge Sider af — med 

pq—b,+rax), 

erholdes 

b, pre, (q—2b—a,p)+p 

Pr qg—b+rx ; 

b 
Resten er altsaa transformeret til en Brok, hvori rx kun fore- 

pP. 
kommer i Nævneren. 

Ved paa denne Maade at fremskride i Udviklingen af den uende- 

lige Rjædebeük finder man det almindelige Udtryk for den complete 

Qvotient 
gen 

An , 
Pn 

hvori 

b, =/— bn — 1 — AnPno 

samt 

MITTE - Pn+1 

Pn FE RET 

idet pn 4 1= dn (g — 2 by — 1 — npn) + pn—1- Dade hele Tal i Resterne 

maae være mindre end g+rx, saa maae de samme Rester under Ud- 

viklingen vende tilbage og Kjædebråken være periodisk. Den er enten 

reen periodisk, hvis en transformeret Rest har Formen , eller 
Am 

X* 
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blandet periodisk, naar Perioden blot opstaaer ved at de samme Rester 

. vende tilbage, saaledes at den m'e Rest er liig den n'° Rest, uden at 

derfor den (n — 4)” Rest er liig den (m—4)'e. 

XVII. Ved at oplöse Ligningen 

v”—-zatl 

kan man bestemme to Störrelser s og h, som med p, g og r give 

hsy+W=prs+1 

h 
Heraf indsees, at — og maae være den (n —1)t° og n!® Convergent 

sr sgth 

i en Kjædebrük. Vi finde ved Hjælp heraf fölgende nye Udtryk for x 

EN sp sp+hx 

“Tgtrz sgtsra sq+th+sræ 

h 
Dette Udtryk giver, naar h<sp og al altsaa er den (n —1)'¢ Convergent 

sr 

medens? Fe den ne Convergent, ved Udviklingen i Rjædebrüks Form 
$ 2 

1 
x= — 1 

ao 25 age 1 

si ay +. . 1 1 

An — 1 Ar . 
Hard 

Det vil sige: x er liig en reen periodisk Kjedebrok. 

Indsætter man for h det större sp i Udtrykket hs q+ h’, erholdes 

pqs + ps’ > prs + 1>prs. 

Divideres paa begge Sider af > med ps, faaer man 

gtp>r. 

Da nu ogsaa omvendt, naar g+p>r, sp maa vere större end h, saa 

har man altsaa, som Fölge heraf, at Kjædebråken er reen periodisk. 

Er omvendt Rjiedebröken given som reen periodisk, saa maa sp være 

>h og fölgelig g+p>r. Men heraf fölger, at 

gtp<r 
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maa give en blandet periodisk KRjædebrük, og at omvendt en blandet 

periodisk Rjædebrük vil give g + p <r. 

XVIII. Da i den rene periodiske Kjædebråk 

p De GER 

rc er 
Xn 

SY, — AVES A er 
Xn = ps, Yn—Xn—1= 5 og Yn—1=rs, 

saa maa Perioden vere symmetrisk, naar 

EN ee 

eller ps—rs 

eller p=r. 

Periodens første n — 4 Led maae vere symmetriske, naar 

Xn —1= Yn—2 
eller, da Y,,—an Yn—1+ Yn—2 

naar Y, — X, — 1 = et Multiplum af Y,—7 

eller qs — et Multiplum af rs 

eller q = et Multiplum af r. 

I begge Tilfælde beviser ogsaa Thesis Hypothesis. 

XIX. I enhver periodisk Rjedebrék indeholdes saamange forskjel- 

lige Rjædebrüker som der ere Led i Perioden og foran Perioden, idet 

man kan betragte den som en endelig Kjædebråk, til hvis sidste Qvotient 

er adderet en periodisk Kjædebråk. Værdien af disse KRjædebrüker kan 

man for ethvert givet Punct i en forelagt periodisk Kjædebråk udtrykke 

ved Hjælp af den Rest og transformerede Rest, ved hvis Udvikling i 

Kjedebréls Form de opstaae. Lad det være opgivet, i Kjædebrüken 

À p 1 

=: gtz Fa ar 4 

ape, À 4 

an 

a, 

dm —+1 BE 
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at finde Udtrykket for Fundamentalligningen for 

1 

Am + 1 1 

Ki 6 an + . 
An+1 

Jeg har da 

bn Er + rx Pm 1 

Pm—1 q—bm—-1 tra m SEE ger 4 1 

sættes denne Værdie liig y, erholdes 

Pm—1Y =bm—1 +rx 

TX = Pm—1Y — bn—1 : 

Pm 
# q — 2bm—1 + Past y 

i hvilket Udtryk pm svarer til p, q—2bm—1 til g og Pm—ı til r i det 

sædvanlig brugte Udtryk for Fuudamentalligningen. 

XX. Herved erholdes tillige et Middel til at kjende om Perioden er 

begyndt ved am eller ikke. Den er begyndt hvis pn +q—2bm—1>pm—1, 

i modsat Fald ikke (X VID. 

XXI Ophöies i Ligningen 

y 

Udtrykkene paa begge Sider af — til anden Potents, saa erholdes 
2 

ja fi ach ni ion hsb 
gp +2qx+x? 

men da a? tillige er liig p—qx, saa faaes fülgende dobbelte Udtryk for x 

RAS À 
gtptqr q+qx 

idet g +p sættes lüg gq’. Multipliceres disse Udtryk respective med 

, da erholdes 

3 

js =p—qx=—=p— qr 

w Og 
x 
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3 3 

rat qntqe PT 
Fortsættes Operationen, faaes efterhaanden 

xt == rt I p' = RUN Ki p Er x 

I gr HE PY: + nr X dr alg Y 7 m 

5 5 
xv = P = ae = An — PY 

Vda HE P 91 TR Im Iır am Vin & 

e : : 
Pp på 

an = 

qn —2+P4n—3+4n—22 M_ıtm_ax 
= + In—2X +p Gn—3- 

Antages i 4de Udtryk til höire överste Fortegn at gjælde og multipli- 

ceres andet og fjerde Udtryk med qqn — 2+ pqn—3+ qn — 2x, saa erholdes 

PIE + PYn—3Jn— 20 FÜ PJn—39Jn—2— PT, _3— PYn—3Yn—2U 
=F, 22 + 7) —pq,_399n—2—P'F,_-3 

=P Fn—2 — P Jn —39 Jn—2—P Jn—3 
T n—2 T Tn—2 SÅ 5 

mt; Tg Pgn—3g fn —2— PG, sg 
T a | Yn —2 

=Jn—2 »+7) PR-3t7 9): 

Antages i 4de Udtryk nederste Fortegn at gjelde, da bliver Ligningen 

den samme, men p” Fortegn bliver da —. 

XXII. Efter den i Nr. XVII angivne Methode kan den reen perio 

diske Kjædebråk 

C= ee hvori p+q>r, 

ogsaa fremstilles under Formen 

A psths 

— qstht+rsa 
1 

idet To er den n'° og ea den (a—1)!e Convergent i en Rjædebrük, 
rs qs+h 

hvis n Qvotienter udgjöre Perioden i x. 



168 

p h — LE = ville altsaa ifélee en Sætning i Læren om de ende- 

lige Kjædebrüker vere den nt og (n — 4) Convergent i en Rjadebrok, 

s 
hvis Qvotienter ere de samme som i men satte i omvendt Orden. 

gsth 

rsthy 
ee 

gs+h+psy 

er altsaa liig en reen periodisk KRjædebrük, hvis Periode indeholder Qvo- 

fienterne i x i omvendt Orden. Men da 4 

rs+ hy rs r- 

IT gs Eh + psy gstpsy g+py 

erholdes som Resultat: at man ved at ombytte p og r i Udtrykket for 

den reen periodiske Rjaedebrök faaer en ny Kjædebrük, der ogsaa er 

reen periodisk, og hvis Periode indeholder de samme Led som Perioden 

i den givne, men satte i omvendt Orden. 

XXIM. Betegnes ved y og x de i XXH angivne Verdier, da kan 

bevises at 
rx 

= 
a ae Le 

Multipliceres nemlig Ligningen 
“4 

= med —, 
gær%+ pP 

da erholdes 
rx 7 ? 

p. gqtra | rpx 

p 

sættes nu 

rx 
——u, 

da haves videre 
2. 7 
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eller 
rx 
I 

XXIV. Enhver Rest i en reen periodisk Rjædebrük er selv liig 

en reen periodisk Rjædebråk, hvis første Qvotient er den umiddel- 

bart af Resten udviklede Qvotient og hvis sidste Qvotient er den 

Resten umiddelbart forangaaende. Lad Udtrykket for denne Rest være 

(is Aare Pm-+1 

Pm ~ q—bn tre 

svarende Kjædebrük efter XIX 

, da er Fundamentalligningen for den til Resten 

HÆR Pm —1 

AED FE Sb + pm y 

Ombyttes nu her pm og pn+1, da bliver den nye Rjædebrük, der svarer 

DORE Pm 
til af Formen 

Put g—butrz 

EN. Pe 
== Ibn + Pm-+1Y, 

og dens Periode vil altsaa ifülge XXIE være Perioden i y i omvendt 

Yr 

Orden. Lad os nu antage, at en anden Rest i Kjædebrüken giver 

samme Periode som y, da haves, naar denne anden Rest betegnes 

b,+rx 

Pk 
ved 2 

betrx bm ae 

Pk Pm—+1 i 

men da er bu—bx, Pm--1=Ppr, og da de transformerede Rester ogsaa 

maae være ligestore, haves ogsaa Pm—=pk+1. Disse tre sidste Ligninger 

maae finde Sted, fordi ellers ræ vilde blive rational. 

I alle de Tilfælde altsaa, hvor man, ved paa et Punct i Kjæde- 

broken at tage Qvotienterne i omvendt Orden, faaer samme Periode, 

som man paa et andet Punct faaer ved at tage Qvotienterne i deres 

naturlige Orden, i alle disse Tilfælde, paastaaer jeg, maa i de respective 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel, 



170 

Rester by, være — bx, pm+1=pr OF Pm—pr+1. De Perioder, hvori 

dette skal kunne finde Sted, maae enten være symmetriske eller i det 

mindste kunne oplåses i to symmetriske Dele. 

a) Er hele Perioden symmetrisk, og altsaa af Formen x =a, a,, dj), dir 

ve dn—3 Qn—2 Om —1 dn T idet ,— dn, dj — nl, dy, An 2 

@y =a, —3 eller i Almindelighed an —4n—m+1, saa indsees let 

ifölge Ovenstaaende, at i Resterne mellem an og am+1 og mellem 

nm OF dn—m-+1 Maa Pm Være =Pn—m+1, 08 Im=bm—m og 

Pm+1—Pn—m. 
b) Kan Perioden oplöses i to symmetriske Dele, da gjælder det samme. 

Man tænke sig i Perioden x efter a, indskudt en symmetrisk Gruppe 

af Qvotienter, da indsees, at man endnu vil faae samme Periode for 

y og y, enten man læser fremad efter a,—m eller man læser tilbage 

foran an. 

c) Ran Perioden derimod ikke deles i to symmetriske Dele og hele 

Perioden heller ikke er symmetrisk, da findes der ingen Rester i 

samme Periode, i hvilke alle de tre rationale Störrelser paa den 

ovenfor viiste Maade ere stykkeviis ligestore. 

" Heraf fülger altsaa: I de under a og b angivne Tilfælde medfører 

Symmetrie i Perioden ogsaa en Symmetrie mellem de hele Tal i Resterne 

og de transformerede Rester, i andre Tilfælde derimod ikke, fordi i ingen 

In 

Pm-+1 

andre Perioder en me Rest ved at multipliceres med kan gjöres 

liig en anden Rest. 
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Va Virkningen mellem Platinchlorid og Alcohol dannes, som jeg alt 

for nogle Aar siden har viist, en Forening af 2 Atomer Platinchlorur 

og 1 Atom Ætherin (eller, om man vil, af 4 Atom Platinchlorur og 

4 Dobbelatom Ælayl), — som det synes, væsentligt derved, at 4 Atomer 

Chlor overföre 2 Atomer Ilt paa 4 Atome Ætherin, medens en anden 

Atom Ætherin, eller maaskee 2 Dobbelatomer Ælayl, optages af de 

saaledes frembragte 2 Atomer Platinchlorur. At ogsaa andre organiske 

Stoffer end Alcohol kunde træde i lignende Vexelvirkning med Platin- 

chlorid var sandsynligt. De, som det först og fornemmelig syntes værdt 

at forsöge, vare Træalcohol og Eddikealcohol, eller, som denne nu sæd- 

vanligt kaldes, Acetone. Jeg gjorde Begyndelsen med den sidste. 

Dette Stof, hvis elementære Sammensætning er C? H°0, dannes, 

som bekjendt, naar et Eddikesyresalt, navnlig Baryt-, eller Ralksaltet, 

underkastes den törre Destillation. Egenskaberne og Forholdsmaaderne 

ved Acetonen, have i visse Henseender megen Lighed med dem, som 

udmærke Alcohol, og det ikke blot de saakaldte physiske, men ogsaa 

de egentlige chemiske. Acetonen giver nemlig, efter Kane*), ved Ind- 

virkning af Svovlsyre i forskjellige Mængdeforhold, Stoffer, hvis Sammen- 

sætning differere fra Acetonens derved, at de indeholde Bestanddelene 

for 1 Atom, eller for 2 Atomer Vand mindre end Acetonen, ligesom de 

Producter, Alcoholen giver, under lignende Omstændigheder differere 

+) Poggendorffs Annaler B. 44 p. 473. 
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fra denne; saa at det, der mod Acetonen synes at være det samme som 

Ætherinen eller Ætherolet mod Alcohol, bestaaer af 6 C+ 8 H (Rane’s 

Mesitylen, af Berzelius kaldet Oenol), og det, som synes at svare til 

Ætheren, (det Rane kalder Mesityloxid, Berzelius Qenoloxid), af 

CSH°0. Ogsaa kan Acetonen, efter Rane, danne med Svovlsyre en 

Forening, der tildeels svarer til den saakaldte Viinsvovlsyre, og ved 

Salpetersyre en anden, som synes at svare til Aldehydet. 

Men under nogle Omstændigheder viser Acetonen en Forholds- 

maade, som meget afviger fra den ved Alcoholen, navnlig ved Behandling 

med, Kalium, efterdi derved, ifölge Lowigs Forsög*), vel dannes Kali, 

men ikke, som ved Alcoholen, under Udvikling af Luft; og der frem- 

bringes ikke et til Ætheren svarende Stof, men to andre Sammensætninger, 

hvoraf den ene bestaaer af C+ HP; heller ikke synes Acetone ifålge mine 

Forsög, ved Indvirkningen af Kali og Svovelkulstof, at give en til Xan- 

thogensyren svarende Sammensætning. 

Det blev da nu et Spørgsmaal, om Acetonen med Platinchlorid 

viser sin Overensstemmelse med, eller sin Afvigelse fra Alcoholen: — 

vi skulle faae at see, at det her paa en Maade viser begge Dele. — 

Men førend jeg begiver mig til Beskrivelsen af herhenhörende Forsög, 

viljeg anföre noget om Maaden, hvorpaa man bedst forskaffer sig Acetone, 

der, som bekjendt, ikke er nogen almindelig Handelsartikel. 

Bemærkning over Tilvirkning af Acetone. 

Kommer det an paa at faae den i betydelig Mængde, saa er dens 

Tilvirkning af eddikesyret Baryt eller eddikesyret Kalk, hvilke, i det 

mindste hos os, heller ikke ere almindelige Handelsproducter, for besværlig 

og for bekostelig. Endnu mindre fordeelagtig er Tilvirkningen efter 

Fremy formedelst Sukker og Kalk**). Blysukker ligefrem anvendt er ei 

+) Poggendorffs Ann. B, 42 p. 599. 

**) Annales de Chem. & de Phys. par Gay-Lussac & Arago t. 59 p. 5. 
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heller passende, efterdi dette Salt tillige giver en meget stor Mangde 

udecomponeret Eddikesyre. En Blanding af Blysukker og Kalk derimod 

er særdeles vel skikket; og efter at jeg paa denne Maade med Lethed 

har forskaffet mig en meget stor Mængde Acetone, tager jeg ei i Be- 

tænkning at anbefale den som fortrinlig. 

Det Forhold, som jeg har fundet bedst, er 1 D. almindelig brændt 

(ei lædsket) Ralk mod 2 D. krystalliseret Blysukker. Begge Dele maae 

vere vel pulveriserede og omhyggeligt blandede. Nort efter Blandingen 

lædsker almindeligviis Kalken sig ved Rrystalvandet under stærk Varme- 

Udvikling og temmelig stærk Bevægelse i Massen, men, da ved Dampen 

ei spores mindste Lugt af Acetone, uden Tab af denne. Blandingen 

kan ret godt bringes i Destilleerkarret inden denne voldsomme Selv- 

opvarmning indtræder, og man gjör vel i at gjøre dette, da dens låse, 

opsvolnede Tilstand efter Lædskningen da gjør Indfyldningen langsommere 

og mindre let. At undgaae hiin Virkning ved at anvende Ralken forud 

lædsket har jeg ei fundet fordeelagtigt, efterdi man da, for ikke at faae 

Productet saa vandholdigt, at det vilde besvære de folgende Arbeider, 

maatte forud afvande Blysukkeret, hvilket ved större Qvantiteter er fuld- 

kommen saa besværligt som Kalkens Pulverisering. De bekjendte Jern- 

flasker, hvori Qvægsülv forsendes, ere meget vel skikkede til Destillationen; 

man kan deri foretage Arbeidet med 4 & Blysukker. Flasken lægges 

næsten horizontalt i Ovnen, dog med Mundingnn lidt opad; der indskrues 

et kort, noget nedadböiet Jernrör, hvis Fuge tilkittes ved en med Vand 

til en Deig sammenrört Blanding af. 2 D. Kalk og 1 D. Sand med 

Tilsætning af lidt Salt, og det forbindes ved et langt, viidt, med den 

ene Ende mod Jernröret opadböiet Glasrör, omgivet af et Rjülrür af 

Blik, hvori man vedligeholder en jævnt opadstigende Ström af koldt 

Vand, og lader Glasröret gaae i et, helt af lis omgivet, Forlag. Heden 

foröges langsomt, först ved Slutningen til henimod Glödning. Det raa 

Destillat er en Blanding af Acetone, Vand og (men i temmelig ringe 
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Mængde) to olieagtige Legemer, mindre fordampelige end Acetone, 

hvoraf det ene rimeligviis er Ranes Dumasin. 

Deraf udskilles det rene Acetone, idet man sammenryster den med 

noget Chlorcalcium; derpaa destilleres det Hele ved Vandbad, indtil 

selv ved Vandets kogning ci overgaaer synderligt mere. Paa den reste- 

rende Oplösning af Chlorcalcium flyder da en Deel af hiin Blanding som 

et olieagtigt Legeme. Men Destillatet indeholder ogsaa en Deel deraf, 

og desuden endnu noget Vand. Til fuldendt Rensning henszttes det nu 

et Par Dage med en stor Mængde grovt stödt Chlorcalcium under gjen- 

tagen Omrystning, og underkastes derpaa, fragydet for sig, atter en 

Destillation ved Vandbad, saaledes at de forste 2 samles for sig, hvilket 

almindeligvis nu er fuldkommen reen Acetone, og derpaa omtrent det 

halve af Resten, hvilket sædvanligt indeholder saa meget af det olieagtige 

Legeme, at det med Vand giver en svag Uklarhed, og derfor, naar 

fornödent, atter maa rectificeres*). — Af Residuet udskiller sig ved 

Tilsætning af Vand en temmelig betydelig Mængde af det olieagtige 

Legeme. — Af 8% Blysukker kan paa denne Maade faaes 20 til 22 Lod 

fuldkommen reen Acetone. 

Om Virkningen mellem Platinchlorid og Acetone 

t Almindelighed. 

Reent og veltörret Platinchlorid oplöser sig hurtigt og rigeligt 

under kjendelig Varmeudvikling i vandfrie Acetone. Oplösningen, der 

+) For denne og lignende Destillationer til Adskilling af Liquida 

af forskjellig Flygtighed betjener jeg mig med Fordeel af en 

langhalset Kolbe, forbunden ved en Korkring med et viidt Glasror 

af vedstaaende Skikkelse. Afkjolningen i den udvidede Deel 
bevirker særdeles vel Tilbageflydningen af det mindre flygtige. 

For visse Tilfelde kan det være nyttigt at omgive denne Deel 
med et Blikhylster, indeholdende et Afkjolingsmiddel af passende 

Temperatur. 
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forst, har en rödligbruun Farve, bliver temmelig snart sortebruun og 

saa stærkt farvet, at den selv ved omtrent 42 D. Acetone mod - D. 

Chlorid synes ui gjennemsig tig. 

Under den For adsætning, der imidlertid senere viste sig at være 

urigtig, at der til Indledning af en tilbürlig livlig Virkning mellem Ace- 

tone og Platinchlorid fordredes samme Omstændigheder, som for Virk- 

ningen mellem Alcohol og Platinahlorid, underkastede jeg en Oplösning 

‘ af 4 D. Chlorid i omtrent 10 D. Acetone en Destillation indtil Sirups- 

Tykkelse. Destillatet, som var rigt paa Saltsyre, gjöd jeg tilbage, tilsatte 

desuden lidt Acetone og gjentog Destillationen indtil samme Punet. — 

Luftudvikling fandt ikke Sted. 

Jeg fulgte dernæst videre den Fremgangsmaade, jeg havde brugt 

ved Platinchloridets Behandling med Alcohol, ved nu til Residuet at sætte 

Vand, i den Forventning derved, ogsaa her, at faae i det mindste Störste- 

delen oplåst. Men Forholdet var i dette Tilfælde af en anden Beskaffenhed, 

idet nemlig Störstedelen af Massen forblev uoplåst som et sortebruunt, 

tjereagtigt Legeme, medens noget oplöste sig med en rödligbruun Farve. : 

Da denne Oplösning i klar filtreret Tilstand havde henstaaet 10 til 42 

Minuter var den bleven stærk uklar, og snart derpaa havde bundsat sig 

et guult, tydeligt krystallinsk, men dog næsten pulverformigt, Legeme. 

Nogle forelöbige Forsög med dette Legeme viste mig snart, at det var en 

særegen organisk Platin-Forening, bestaaende, som vi længer hen ville faae 

at see, ireen Tilstand af 4 Atom Platin, 2 At. Chlor, 6 At. Kulstof 40 At. 

Brint, 4 At. Ut. — Den sortebrune, tjæreagtige Masse var, efter Udtvering 

med friske Portioner Vand saalienge som dette derved antog Farve, beeg- 

eller harpixagtig, men ved en Temperatur lidet over den almindelige, blåd, 

og saa seig, at den lod sig udtrække i lange, tynde'Traade; men, ved en 

Temperatur lidet under den almindelige var den spröd og af fedtglind- 

sende Brud. Dette Legeme viste sig ogsaa snart som en kulstofrüg 

Platinforbindelse; men en successiv Udstrækning med svagere og stærkere 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. 



Alcohol, Æther og Acetone viste tillige, at det var en Blanding af 

flere Stoffér. 

" Destillatet, erholdt ved Chloridets Behandling med Acetone, der, 

som anfårt, var rigt paa Saltsyre, havde en Lugt, som forraadte Tilstede- 

værelsen af ei blot uforandret Acetone, men desuden af i det mindste 

eet andet Stof. 

Det gule krystalliserede Legeme kalder jeg her Æcechlorplatin 

(et Navn, dannet, efter Nutidens Skik i Chemien, af Begyndelses-Stavel- 

serne i Navnene for de Stoffer, ved hvilke det opstaaer) *); det brune, harpix- 

aptige Legeme vil jeg, men blot for her at kunne omtale det med Korthed, 

benævne ved Platinharpix — hvor det behåves, med 'Tillægsordet raat. 

Ved flere Gange at gjentage hiin Behandlingsmaade ved Anven- 

delse af nye Portioner af Oplåsning i noget forandrede Forhold, erholdt 

jeg stedse de samme Phænomener; men Mængden af det gule krystal- 

liske Legeme, hvilket snart fortrinsviis vandt min Interesse, afvexlede, og 

den var stedse temmelig ringe (sjeldent over 5 p. c. af anvendt Chlorid); 

ogsaa erholdt jeg det hyppigt med en stårre eller mindre Indblanding af 

bruunt i Farven, samt undertiden mindre tydelig krystallinsk. 

Det var i vel tørret Tilstand, paa nogle sortebrune Gran nær, 

oplöseligt i Acetone, noget rigeligere i en höiere end i lavere Temperatur. 

Oplåsningen taalte uden Forandring Inddampning ved Destillation; og 

ved Afkjålning af den til et vist Punct inddampede Oplösning udskilte 

Acechlofplatinet sig med en reen guul Farve som stjerneformigt grup- 

perede smaae Naale. Först efter meget nær Inddampning udskilte det 

sig med en bruunagtig Farve og gav en stærk bruunfarvet Moderlud; 

+) Med Hensyn til dets Sammensætning kunde man kalde det Mesityloxid-Platin- 
chlorur eller Metaceton-Platinchlorur. Men deels fordi intet af disse Navne for det 

organiske Led endnu er almindelig antaget, deels og fornemmelig fordi man 

muligen i kommende Tider vil faae Grund til at forestille sig Sammensætninps- 

Maaden anderledes, foretrækker jeg her, som overalt i lignende Tilfælde, et i den 

Henseende intet sigende Navn, 
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men det antog ved Udvadskning med smaae Portioner Acetone let en 

reen guul Farve. i 

Den vandige Vædske, erholdt ved den omtalte Behandling af den 

indtil Sirups Tykkelse inddestillerede Platinoplösning med Wand (den raa 

Moderlud, som jeg for Kortheds Skyld vil kalde den), gav, efterat den 

paany var filtreret fra det Acechlorplatin, som havde udskilt sig i Löbet 

af omtrent 50 Timer ved fortsat Henstand (næsten ligegyldigt om i 

et aabent eller i et tilsluttet Kar), noget mere Acechlorplatin;: og ofte 

har denne Udskilling fortsat sig gjennem flere Dage: Men disse senere 

"Porlioner faaes stedse med en meer og meer mårkebruun Farve; og 

ved en Rensning, formedelst Oplösning i Acetone &e., faaes det deraf 

sædvanligt kun i temmelig ringe Mengde i reen Tilstand. 

Inddampes i Vacuum over Svovlsyre og Ralihydrat den vandige 

raa Moderlud, naar den har ophört ved Henstand under de almindelige 

Omstændigheder at give synderligt med en bruunguul Farve, saa faaes 

endeligt en, paa Saltsyre meget rig, sirupstyk, bruun Masse, som udtværet 

med Vand paany giver en Portion Platinharpix og en bruunguul Op- 

lösning, der, liig den oprindelige, udsætter ved Henstand Acechlorplatin, 

men almindeligviis med en bruunguul Farve. Ofte lykkes det ei godt at 

rense denne Portion ligefrem ved den anförte Behandling med A cetone, 

efterdi ofte kun en ringe Deel er oplöselig deri; men dette kan da skee 

paa den Maade, at man först oplöser det i hiint saltsyrerige Destillat fra 

Destillationen af Platinoplösningen, derpaa tilsætter Vand, fraskiller ved 

Filtrering den ogsaa her, men kun i ringe Mængde, udskilte Platinharpix 

og hensætter Oplösningen: man faaer da ei sjeldent Acechlorplatin med 

en saa ringe Indblanding af bruunt, at man næsten kan undlade Om- 

krystalliseringen. — Denne Behandling (Oplösning i Destillatet &e.) kan 

ogsaa ei sjeldent anvendes med Fordeel, naar der, som undertiden ind- 

træffer, har udskilt sig paa Filtret en Deel A cechlorplatin, meer eller mindre 

forurenet af Platinharpix. — Det særegne ved Virkningen af Destillatet 
VÆ 
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tilskriver jeg den i samme værende frie Saltsyre, der bidrager til at visse 

Dele af Platinharpixen bedre oplöses og tilbageholdes end af reen 

Acetone; men "derved tilbageholdes da ogsaa noget meer Acechlorplatin, 

end ved Anvendelsen af Acetone for sig. 

Bedste Tilvirkningsmaade af Acechlorplatin. 

Som man let skjönner er Tilvirkningen af hiint gule krystalliske 

Legeme, naar man deraf attraaer en Mængde, tilstrækkelig til en grundig 

Undersögelse, temmelig möisommelig; og dersom jeg ikke havde fundet 

en anden Fremgangsmaade, som gav det rigeligere og lettere, havde jeg 

vist seet mig. nådt til at indskrænke meget Forsögene den Dertil 

kommer, at hiin Frembringelse med Tilbjælp af Vand kunde gjøre det 

tvivlsomt, om Acechlorplatinet er et oprindeligt Product af Virkningen 

mellem Platinchlorid og Acetone, eller om det egentlig først opstaaer 

ved Virkning af Vandet paa et eller andet af de oprindelige Producter. — 

Jeg har imidlertid troet saa udförligt, som skeet, at burde omtale hiin 

Tilberedningsmaade som Bidrag til Oplysning af herhenhörende Forhold 

og .Phænomener, — ; 

Men Platinchlorid og Acetone give Acechlorplatin uden Tilkomst 

af Vand, og det kan faaes uden Tilhjælp af Varme, naar man iagttager, 

först at uddrive Chloridet med kun saa megen Acetone, at det dermed 

danner en vzllingagtig Masse, og derpaa lader det henstaae i en vel 

tilproppet Flaske (med vid Aabning og en tilsleben Prop) 50 til 40 Timer. 

Der indtræder da i Massen under Udrivningen snart en temmelig stærk 

Selvopvarmning og der udvikler sig et Legeme, som meget stærkt irriterer 

Öinene, dog uden skadelige Fölger; ogsaa mærker man snart ved Lugten 

Dannelse af Saltsyre i stor Mængde. Den sortebrune, först jævnt, men 

tyktflydende Masse antager i Löbet af omtrent 24 Timer en grynet 

Beskaffenhed, idet deri udsætter sig, især paa Bunden af Flasken, en 

bruun krystallinsk Masse. 
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Naar denne, efter Fragydning af det endnu flydende, udvadskes 

paa et Filter med Acetone i smaae Portioner, saa overgaaer Farven, ved 

Bortvaskning af det brune Legeme, efterhaanden i guult. Den fragydede 

Moderlud giver ofte ved Henstand i en tilproppet Flaske i Löbet af 

24 Timer endnu en Portion krystallinsk, bruunfarvet Acechlorplatin, som 

ligeledes ved Udvadskning med Acetone temmelig let faaes med guul 

Farve. I denne anden.Moderlud er endnu en Portion, som ei kan bringes 

til at udkrystallisere. Denne faaes for störste Delen bedst paa den Maade, 

at man inddamper Oplösningen ved Destillation, indtil den har antaget 

Consistens af en tyk Sirup, derpaa hurtigt udgyder denne i en Afdampnings- 

skaal og udskyller med lidt Acetone, og nu bringer det hele (om man vil, 

først opvarmet noget ved Vandbad) under Rlokken paa Luftpompen med 

Svovlsyre og Ralihydrat, og derefter lader det henstaae der i meer og meer 

fortyndet Luft (thi ved for hurtig Udpompning indtræder naturligviis let 

en for voldsom Bevægelse i Massen), indtil alt er bleven en fast, fernis- 

agtig, spröd Masse. Bringes derpaa denne, udreven som Pulver med 

Acetone til en maadelig tyk Vælling, paa et Filter, saa tilbagebliver, 

efter tilbörlig Udvaskning med Acetone, Acechlorplatin med en nogeledes 

reen guul Farve. — Det ved hine Udvaskninger erholdte sortebrune 

Liquidum giver ligeledes efter Inddampning ved Destillation næsten til 

Törhed en Masse, hvoraf man ved passende Udvadskning med Acetone 

kan erholde en Portion temmelig reen Acechlorplatin. 

Men da ved Vexelvirkningen mellem Platinchlorid og Acetone 

dannes, foruden Acechlerplatin og det.i Acetone endnu mere oplöselige 

sortebrune Legeme, ogsaa, skjindt i ringe Mengde, et i syrefrie Acetone 

uoplöseligt Legeme, saa maa det ved Udvadskning rensede Acechlorplatin 

digereres med Acetone ved Opvarmning (bedst i en langhalset Kolbe 

ved Vandbad og under jævnlig Bevægelse) og den mættede Oplösning 

derpaa filtreres heedt i en Flaske med viid Aabning og forsynet med 

Glasprop: ved Afkjülning anskyder da Acechlorplatin fuldkommen reent. 



' 

182 

Ved derpaa at oplåse paa samme Maade en nye Portion Salt i den fra- 

gydede Moderlud og föie denne Oplösning til det förste Anskud kan 

man bringe endnu en Portion i krystalliseret Tilstand, og saaledes 

oftere. Man faaer imidlertid stedse kun smaa Krystaller; ag da Forskjellen 

mellem Acechlorplatinets Oplåselighed i kogende og kold Acetone ikke 

er stor, saa er det dog almindeligviis fordeelagtigere strax at inddestillere 

Oplösningen næsten til Törhed, fravadske det bruuntfarvede og anvende 

Destillatet til Oplösning af mere, da atter inddestillere denne Oplösning, 

og saaledes oftere. — Ved denne sidste Tilvirkningsmaade af Acechlor- 

platin kan omtrent faaes 20 p. c. af anvendt Chlorid. 

Egenskaber ved Acechlorplatin. 

Acechlorplatin er i veltörret Tilstand uden Lugt, af en metallisk, 

stram Smag. Bragt i en Lyslue forbrænder det med en lidt grönagtig 

Flamme og efterlader metallisk Platin. Det taaler at opvarmes i Oliebad 

indtil 495° af dette, uden ved Lugt eller Farve at vise Tegn til Destruc- 

tion; men ved en Temperatur i Badet af omtrent: 200° (néiagtigt, som 

det synes, 205°) begynder det at blive sort og at give en syrlig stikkende 

Lugt. Ved 225° i Badet var, i et Forsög, alt forandret under Udvikling 

af Luft og Damp af en suur, men tillige særegen Lugt til et sort Legeme; 

efter meer og meer forstærket Hede indtil noget over 300? syntes det ei 

længer at give nogen Lugt; og ved derpaa fölgende Ophedning i aaben 

Ild indtil Glödning fremkom kun endnu i nogen Tid suur Lugt. 

Residuet er jævnt sort og viser end ikke ved Forstörrelsesglas nogen 

Indblanding af metallisk Platin. Bringes den stærkt ophedede sorte 

Masse hurtigt i frie Luft, saa bryder den i Brand og henbrænder trödske- 

agtigt, men temmelig langsomt, til metallisk Platin. Lévrigt bör anføres, 

at ved Destructionen af dette Stof ikke skeer Smeltning og ei viser sig 

nogen Brusning eller Opblering i Masssen, 
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Acechlorplatin oplåses kun i meget ringe Mængde af Vand. 

Den först guulfarvede Oplåsning bliver ved Henstand i Löbet af nogle 

Timer brunn; ogsaa antager Acechlorplatin, som henstaaer uoplöst med 

Vand, en bruunagtig Farve. Opvarmes det med Vandet, saa bliver det 

hurtigt först bruunt og derpaa sort, og giver derved Producter, hvorom 

længere hen skal blive talt. Æther oplöser kun lidet af Acechlorplatin, 

Alcohol, især ved Opvarmning, noget mere, og giver det uforandret 

krystalliseret ved Afkjélning. Langt rigeligere optages det med guul 

Farve af Acetone; dog oplöser 1 D. Acetone neppe over „I, ved 

almindelig Temperatur og kun noget mere ved en hüiere; Oplös- 

ningen reagerer ei suurt förend efter Tilkomst af Vand. Saltsyre, 

selv den concentrerede, virker kun i forhöiet Temperatur derpaa: den 

sure Oplösning taaler Koghede uden iagttagelig Forandring. Kalilud 

oplöser Acechlorplatin fuldstendigt, men med bruun Farve og saa- 

ledes i forandret Tilstand. Wed Opvarmning dermed, eller med Baryt 

eller Kalk paa den törre eller den vaade Vei, ligesom og med Ammo- 

niak som Luft eller oplåst i Vand, eller ATcohol, eller Acetone, vise sig 

Forhold, som særskilt skulle omtales. Henstaaer en Oplösning af Ace- 

chlorplatin i Acetone i et tilproppet Glas med Kobberdreispaaner, saa 

overtrækkes disse i Löbet af 6 til 8 Timer med et tykt Lag af et sort 

Legeme; ved Tilsætning af nok saa lidt Saltsyre skeer dette i faa 

Oieblikke og med Luftudvikling. Ogsaa med Qvægsålv skeer Reduc- 

tionen, og dermed faaes i Förstningen et hvidt Amalgam, men efter lidt 

længere Henstand fraskiller sig et sort Pulver, og Qvægsålvet fremtræder 

nu tildeels atter i sin flydende Tilstand. Phosphorus bragt i en mættet 

Oplösning af Acechlorplatin i Acetone, anlöber strax med en sortebruun 

Farve; den gule Vædske bliver hurtigt meer og meer mörkebruun. 

I Löbet af omtrent } Time bliver den sortebruun og udsætter derpaa i 

stor Mængde et rödligbruunt dyndagtigt Legeme under en næsten ufarvet 

Vædske. Jeg agter nærmere at undersöge disse Forhold. 
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Sættes til en Oplösning af Acechlorplatin i Acetone en Blanding 

af Acetone og salpetersyret Solvoxid i Wand (hvilken Vædske kun er 

svagt blakket) eller sættes Acechlorplatin-Oplösningen til denne Vædske, © 

guul 

Farve; men i Löbet af et Par Minuter har det Hele en sortebruun Farve, 

saa faaes i samme Oieblik en meget rigelig Udskilling med en reen 

selv ved lang Henstand holder det sig uklart. — Stærk Salpetersyre sat 

til Acechlorplatinoplösningen viser ingen Forandring. Ogsaa faaes i 

det væsentlige hiint Phænomen, naar til en stærkt melket Vædske, frem- 

bragt ved Tilsætning af en vandig Oplösning af svovlsyret Solvoxid til 

Acetone, sættes en acetonisk Oplösning af Acechlorplatin. 

» En vandig Oplösning af Chlorkalium eller Chlornatrium optager 

Acechlorplatin med guul Farve, selv ved almindelig Temperatur, i langt 

större Mengde end Vand alene; ved en forhöiet Temperatur oplöses det 

endnu rigeligere deri, og disse Oplösninger taale langvarig Rogning uden 

at vise mindste Tegn til Destruction: et Forhold, som synes at antyde 

Dannelsen af en Dobbeltforening. Forbindelsen er imidlertid her langt 

mindre bestandig, end mellem hine Chlorider og det brændbare Chlor- 

platin (ved Alcohol), og muligen desuden i andre Henseender forshjellig 

derfra: jeg har endnu ei kunnet forskaffe mig tilfredsstillende Oplysning 

om dette Punct. 

Analyse af Acechlorplatin. 

 Acechlorplatin, vel térret i Luften, taber intet i Vægt hverken 

ved at holdes længere Tid i en Temperatur af omtrent 480° eller ved 

at henstaae lenge i Vacuum over Svovelsyre; og det er fölgelig at ansee 

som en vandfrie Forbindelse, — idet mindste frit for Krystalvand. 

Da jeg havde al Grund at antage, at Acechlorplatinet foruden 

Platin indeholdt i det mindste Chlor, Rulstof, Brint, og det desuden 

kun kunde indeholde Ilt, saa anstillede jeg Analysen deraf ved fölgende 

Fremgangsmaade. 
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f A) 1,5807 Grmm. Acechlorplatin, forud törret ved Henstand i 

Vacuum over Svovelsyre, blev blandet med en stor Mengde vandfrit kul- 

syret Natron, og Blandingen, bragt i en Platindigel og dækket med et 

Lag af kulsyret Natron, blev tilbörligt ophedet; Massen blev derpaa udludet 

og overmættet med Salpetersyre. Det udskilte, samlet paa et Filter og 

tilbårligt udvadsket samt gjennemglödet tilbörligt længe i Luften, veiede 

0,755 Grmm. Oplösningen gav ved Fælding med salpetersyret Sölvoxid 

0.s. v. 1,069 Grmm. smeltet Chlorsölv. Dette giver for 100 D. A cechlor- 

platin 
Platin 55,2558 

Chlor 19,1010. 

B) 1,0645 Grmm. paa samme Maade behandlet Acechlorplatin 

blev fuldstændigt forbrændt ved passende Ophedning i en Platindigel. 

Det tilbageblevne, som var reent Platin, veiede 0,5705 Grmm.; hvilket 

giver for 100 D. Acechlorplatin 

Platin 55,594. 

C) 1,689 Grmm. Acechlorplatin (her, som overalt, efter Hen- 

stand i Vacuum over Svovelsyre), gav ved en lignende Fremgangsmaade 

- 0,911 Grm. Platin, som er for 100 D. Acechlorplatin 

Platin 55,957. 

Bestemmelsen af Rulstof og Brint foretog jeg her ved Forbrending, 

deels formedelst Robberoxid, deels ved chromsyret Blyoxid med en Til- 

sætning af Kobberoxid. Som bekjendt har man i den senere Tid anbefalet 

det chromsyrede Blyoxid som fortrinligt ved Analyser af meget kulstofrige 

Forbindelser, da Forbrændingen af Kulstoffet derved skeer lettere end 

ved Kobberoxid, tildeels som en Fölge af den Omstændighed, at man 

ved tilbörlig stærk Ophedning mod Slutningen kan bevirke Udvikling af 

Ildluft i Massen; og for nôiagtige Analyser af chlorholdige organiske 

Stoffer har man endog omtalt hiint Salt som uundværligt, efterdi Anven- 

delsen af Kobberoxid ene skal medföre, at det frembragte Vand bliver 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. Aa 
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forurenet af Chlorkobber, saa at fülgelig Mængden af Brint udfalder. 

for stor. 

Skjøndt jeg ved flere Leiligheder er bleven overtydet om, at man 

med megen Nöiagtighed kan udföre Analysen af en chlorholdig Rulstof- 

forening ved Robberoxid ene, naar man derved anvender en tilbörlig lang 

Forladning af Oxid, og det yderste Stykke af samme, paa omtrent 

2 Tommer, ikke ophedes til fuld Glödning, saa anseer dog ogsaa jeg det 

chromsyrede Blyoxid som meget nyttigt ved slige Analyser, og jeg gjorde 

derfor, som anfårt, ved denne Leilighed Brug deraf. 

Kulsyren blev iövrigt samlet ved Ralilud, og den sidste Rest paa 

sædvanlig Maade uddreven ved en Luftström. Forbrendingsréret var 

udtrukket i en nedadböiet Spids, og af Korkpropper gjordes ikke Brug. 

Til Bortskaffelse af ethvert Spor af vedbængende Vand blev den ind- 

bragte Ladning törret paa den velbekjendte Maade ved Ophedning i 

Vandbad under Udpompning. 

D) 1,55% Grmm. Acechlorplatin gave 0,947 Grmm. Kulsyre og 

0,5425 Grmm. Vand; hvilket udgjér for 100 D. Acechlorplatin 

Kulstof 19,6500 

Brint 2,8553. 

E) 1,248 Grmm. Acechlorplatin gave 0,8625 Grmm. Rulsyre 

og 0,5505 Grmm. Vand, som er for 100 D. Acechlorplatin 

Kulstof 19,2210 

Brint 2,9408. 

Der er fölgelig ved disse Forsög erholdt for 100 D. Acechlor- 

platin som Middeltal 

ri Platin 55,5885 

Chlor 19,1010 

Kulstof 19,4260 

Brint 2,8980; og fölgelig 

[lt 4,9867. 
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Nu er ee = 0,04545 eller 4 

Re — 0.086299 — 2 

re = 08545 — 6 

a = 046444 — 10 

aS — 0,049867 — 1 

Det vil da sige, at den elementære Sammensætning af Acechlorplatin er 

4 At. Platin — 1255,260 

2 - Chlor — 442,650 

6 - Kulstof — 458,622 

10 - Brint — 62,598 

4 - Alt — 100,000 

2296,950 

Beregning herefter giver for 100 D. A cechlorplatin 

Pt. 55,6920 

CI. 19,2710 

C. 19,6660 

H. 2,7166 

O. 4,9997 

hvilket som man seer, stemmer meget vel med de ovenfor auförte Erfa- 

rings-Resultater, 

Antages da, at til 1 Atom Acetone höre 6 C 12H 20, saa 

differerer det hydroxicarbone Stof, som har forenet sig med 4 At. Pla- 

tinchlorur, ved en Mængde Brint og Ht, som give 1 Atom Vand. ~Efter 

Aa* 
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Kane") dannes en saadan Forening, blandt andet ved Indvirkning af Svovl- 

syre paa Acetone, og den kan erholdes i isoleret Tilstand. Den forholder 

sig hvad Sammensætningen angaaer til Acetone, som ABther til Alcohol. 

"Tænker man sig da Acetone som et Hydrat af denne Acetonæther, eller 

som Rane kalder den Mesityloxid, fölgelig som CH" O+ H? O, saa 

kan Virkningen mellem Platinchloridet og Acetonen for en Deel antages 

at være den, at de 2 Atomer Chlor, som forlade 4 Atom Chlorid, forene 

sig med 2 Atomer Brint af 1 Atom Acetone, saa at denne bliver til en 

egen Sammensætning, bestaaende af 6C 10 MH og 20, medens den 

saaledes dannede Chlorbrint skiller ved Katalyse en anden Atom Acetone 

i Vand og Mesityloxid, som da med Platinchloruret giver vor nye Sam- 

mensætning, Pt CP + C° H° O. 

Ligesom da den herved frembragte Platinforening afviger i sin 

Sammensætning fra den, som opstaaer ved Vexelvirkningen mellem Alcohol 

og Platinchlorid, blandt andet derved, at Chloruret deri optager et iltet 

organisk Stof, da det derimod i det brændbare Chlorplatin kun forener 

sig med et Kulbrint, saaledes synes eiheller at kunne dannes Acetoneal- 

dehyd samtidigt med Acechlorplatin, da derimod Dannelse af det brænd- 

bare Chlorplatin ved Alcohol stedse medfårer Dannelse af Alcoholaldehyd: 

thi hiint Aldehyd er efter Rane C° H° + 0°. 

Men Tilværelsen af en Sammensætning af 6.C 10H20 er 

endnu ubeviist; og, ligesom alle Forhold ved Alcoholen ligesaagodt kunne 

forklares ved at man antager den for et Tvehydrat af Rulbrintet C* H® 

som efter den Hypothese, at den er et Hydrat af Iltet C* H+ ©, saa- 

ledes kan man vel ogsaa betragte Acetonet som, et Tvehydrat af Kulbrintet 

C HE, eller maaskee bedre som Hydratet af C? H*; og her synes endog 

denne sidste Hypothese at fortjene Fortrinet. Efter Kane existerer 

nemlig et saadant Kulbrint (Mesitylenet); thi det faaes ligeledes ved 

+) Det anförte Sted. 
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Behandling af Acetone med en vis Mængde Svovelsyre. Og antages 

da Acetonen at vere C? H+ H?O, saa kan Acechlorplatinet betragtes 

som (Pt CP + CH“) + (C? H+ H? 0), frembragt derved, at 2 Atomer 

Chlor, ved Dannelse af Saltsyre med 2 Atomer Brint af 4 Atom Acetome 

have overfört 4 Atom Ilt paa samme og derved givet Acetonealdehyd, 

medens Saltsyren ved Katalyse har deelt 1 Atom Acetone i Vand og 

Mesitylen, hvilken sidste med Platinchloruret og 1 Atom uforandret A ce- 

tone giver Acechlorplatinet; saa at fölgelig Vickningen kan fremstilles ved 

Ligningen: Pt CE + 5 (C H* + H? 0) = CP H’+ CH" 0 + [(Pt CP + 

CH") + (C?H'+ H0)] + H°0*). 

Herved fortjener endnu at tages i Betragtning méd Hensyn til 

Sammensætningen af det brændbare Chlorplatin ved Alcohol, at, naar i 

samme antages Ætherin, da 2 Atomer Platinchlorur ere forenede med 

1 Atom af samme, saa at denne Sammensætning kommer i Række med 

den saakaldte Viinsvovlsyre og dermed beslægtede Forbindelser; hvorimod 

1 Atom Acechlorplatin, naar deri antages Mesitylen, imod 4 Atom deraf 

(svarende til 4 Atom Ætherin) kun indeholder 4 Atom Platinchlorur, 

men istedetfor den anden Atom, 4 Atom Brintoxid. Maaskee staaer i 

ethvert Tilfælde Forskjellen i Henseende til Antallet af disse Sammen- 

sætningers Led i Forbindelse med den ulige Lethed, hvorimod de kunne 

give Foreninger med Chlorurer; ja jeg har endog, paa Grund af flere 

derover anstilte Forsög (herom ved en anden Leilighed) Grund til at 

betvivle at Acechlorplatinet dermed kan give sande, til de ved de brænd- 

bare Chlorplatin, svarende Dobbeltforbindelser. 

Hvad iövrigt angaaer Vexelvirkningen mellem Platinchlorid og 

Acetone, saa dannes derved en talrig Mængde Stoffer; men nogle af 

disse opstaae upaatvivleligt ved en egen Virkning af den dannede Saltsyre 

+) Istedetfor, som efter den første Theorie ved Ligningen Pt Cl® + C5 H12 0? + CS H12 02 

Pt Cl? + C® M° 0? + H? Cl? + CS H19 0 + H?O, hvorved man maatte antage Dan- 

nelse af et Stof, hvis Tilværelse ei er godtgjort. 
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paa en Portion Acetone, og desuden maaskee paa nogle af Producterne. 

Nærmere Oplysning herom venter jeg af Forsögene over Destillatet og 

over Platinharpixet, hvoraf noget alt her skal blive omtalt mod Slutningen. 

Men först bör nærmere tages i Betragtning, hvad Acechlorplatinet giver 

med den törre Destillation, og ved Destillation med Vand. 

Platincarburet. 

Ved omtrent 200° destrueres, som alt anført, Acechlorplatinet. 

Ved 215° begyndte, ved et Forsög formedelst et pneumatisk Destiller- 

apparat, en svag Luftudvikling; ved 240° var Luftudviklingen temmelig 

livlig, og der overgik derved et brunfarvet Liqvidum. Dette vedblev 

jevnt ved en temmelig langsomt stigende Hede indtil 275°: et Par Gange 

syntes i Apparatet at vise sig en, som ætheragtige Striber nedflydende, 

ufarvet Vædske. Wed 500° Grader var Dannelsen af Luft og af det 

brune Liquidum meget rigelige. Endelig blev saavel Luftudviklingen 

som Dannelsen af det Liquide hüist ubetydelig ved denne Varmegrad i 

Oliebadet, hvorom overalt her de angivne Varmegrader gjelde. Nu blev 

Apparatet i Sandbad udsat for en til Glödning stigende Hede. Luftud- 

viklingen blev derved atter livlig; og der fremkom i Löbet af denne sidste 

Behandling fuldkomment saamegen Luft, som ved Behandlingen i Badet; 

Productionen af det Liqvide var derimod i denne Periode langt ringere. 

Da endelig ogsaa Luftudviklingen ved livlig Glödhede var ophört, blev 

standset; Residuet kom ikke i Atmosphæren förend det var fuldkomment 

afkjület. 

Det brune Destillat, som var saa rigt paa Saltsyre, at det endog 

dampede stærkt i Luften, gav ved Sammenrystning med Vand et olieagtigt 

Legeme, som flåd paa den vandige. Det havde en harpixagtig, men 

tillige ætherisk Lugt. Rumfanget af denne udskilte Vædske var betydeligt 

mindre end af den, hvoraf det var fremtraadt, 
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Luften var en Blanding af megen Saltsyre, og en brændbar Luft, 

der sandsynligt var let Rulbrint; der fandtes desuden et Spor af Ralsyre. 

Residuet var sort, i en noget sammensintret Tilstand, og uden 

ringeste Spor af indblandet metallisk Platin. Det viste sig snart, at det 

kun indeholdt Kulstof og Platin; og den Langsomhed, hvormed det for- 

brændte i Luften antydede allerede, at det ikke var en simpel Blanding 

af disse Stoffer. Det er et sandt Carburet af Platin, en Sammensætning, 

som man, saa vidt jeg veed, forgjæves har sögt at frembringe påa andre 

Maader. 

Vægten af Acechlorplatin, som var underkastet Destillationen, 

belöb sig til 1,689 Grmm. Vægten af det deraf erholdte kulstofholdige 

Residuum var 1,0205 Grmm.; og Vægten af det heraf ved Forbrændingen 

erholdte Platin udgjorde 0,907 Grmm. 1,0205 — 0,907 — 0,1155 Grmm. 

er altsaa Vægten for det bortbrændte i hin Mængde Kulstofplatin. Dette 

giver for 100 D. Rulstofplatin: 

Platin: 88,878 

Rulstof: 11,122. 

88,878 
Nu er 1255,260 060 — 0,0072068 

11,122 en YY 347) og 76,437 0,14550; 

0,14550 
in — —9 : og endelig 0,072068 2,001; 

fölgelig er -Kulstofplatinet, erholdt paa hin Maade af Acechlorplatin, 
Pt C, eller en Forening af 4 Atom Platin og 2 Atomer Kulstof. 

I en lille Retort blev afveiet 5,164 Grmm. i Vacuum törret 

Acechlorplatin. Retorten, forbunden med et Forlag forsynet med Afled- 

ningsrör, blev ophedet over aaben Ild meget langsomt, men tilsidst indtil 

der ved vedholdende heftig Glüdning ei længer fremkom Luft. Re- 

tortens Munding og Hals samt 'Tuben bleve meget omhyggeligt udtörrede 

\ 
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med Papir, befugtet med Acetone, og tilsidst med tört Papir. Derpaa 

blev atter ophedet og udtørret med Papir. Nu blev veiet, derpaa blev 

atter ophedet og udsuget ved Rör: alt med stårste Nüiagtighed. Det 

erholdte Residuum (Kulstofplatinet) veiede 4,919 Grmm. Dette giver 

for 100 D. Acechlorplatin: 

Kulstofplatin: 60,708. 

Hiint første Forsög gav for 100 D. Acechlorplatin: 

Rulstofplatin: 60,017 

Middeltallet heraf er: 60,562. 

Og efter Hypothesen, at hiint Kulstofplatin er Pt CZ, skulde 100 D 

Acechlorplatin give 60,547 D. Rulplatin. Du nu 100 D. Acechlorplatin, 

fölgelig 60,562 D. Kulplatin, indeholde 55,692 D. Platin, saa faaes 

for 100 D. Rulplatin 

Platin: 88,959 

Kulstof: 11,041. 

Beregningen giver 

Platin: 88,971 

Kulstof: 11,029. 

For at erholde Vished om, at hiint Residuum var frit for Chlor, 

forsögte jeg en liden Portion deraf ved at glöde den, meget omhyggeligt 

blandet med fiinreven reen Kalk, stærkt og længe, derpaa udtrække 

Massen med Salpetersyre og nu tilsætte salpetersyret Solvoxid: der viste 

sig endog efter længere Henstand kun en höist ubetydelig Uklarhed. 

Efter den fremsatte: Forestillingsmaade om Acechlorplatinets Sam- 

mensætningsmaade, at det er [(Pt CP + CH) + (CS H* + H°0)] bliver 

Theorien af Phænomenerne ved den tørre Destillation den, at de 2 Atomer 

Chlor gaae i Forening med 2 At. Brint af det förste Hovedled, medens 

2 At. Rulstof af samme Led optages af Platinet, den tredie At. Kulstof 

af de resterende 2 At. Brint til Oliekulbrint, som ved Vexelvirkning 

med den ene Atom Vand i det andet Hovedled giver Sumpkulbbrint og 
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Rulsyre, og den dannede Saltsyre deels bortgaaer i fri Tilstand, deels 

virker paa den resterende Mesitylen. 

Rongevand virker ved Digestion paa hiint Platincarburet. 

1,2425 Grmm. Platincarburet bleve digererede med flere Portioner 

Kongevand indtil al Virkning var ophört, og derpaa blev meget omhyg- 

gelig udvadsket ved Kogning med Vand og passende Fragydninger. 

Skjündt al Farve og suur Reaction ved Vædsken var ophört, saa 

fremkom dog atter begge under Inddampningen; og Udkogningen med 

nye Portioner Vand blev derfor gjentaget. Nu viste sig ved Inddamp- 

ningen intet Tegn til noget oplåseligt. Den fuldt indtörrede, passende 

opvarmede Masse blev-da henstillet til Afkjélning i Vacuum med Svovl- 

syre. Den veiede 0,1555 Grmm. Den var kulsort. Nu blev den for- 

brændt i Digelen. Der tilbageblev et graasort Legeme, hvis Vægt belöb 

sig til 0,008 Grmm.: det forholdt sig som Platin. 1,2425 Grmm. Pla- 

tincarburet havde altsaa givet 0,1527 Grmm. Kulstof, hvilket er for 

100 D. Platincarburet . 

Kulstof: 12,29. 

Sandsynligviis har der resteret noget Chlorplatin. 

Ogsaa ved Glödning med Ralkhydrat i en Retort giver Acechlor- 

platinet et Residuum af Kulplatin: Destillatet derved synes at indeholde 

Acetone, men desuden et andet Stof. Naar Massen ved stigende Hede 

har ophört at give noget af et draabeflydende Legeme, giver den ved 

fortsat Ophedning endnu længe en brændbar Luft: et Forhold, som 

ligeledes stemmer med hiin antagne Sammensætninysmaade. 

Aceplatinoxidul. 

Ved Destruction af Acechlorplatinet formedelst Rogning blot med 

Vand faaes et kulsort, pulverformigt Legeme, som i det mindste er analogt 

med det, der dannes naar Platinchlorur behandles med Alcohol og 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. Bb 
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som faaes under flere Omstændigheder af det brændbare Chlorplatin 

ved Alcohol. Dette (hvilket jeg i min Afhandling: “de chlorido platinæ 

et alchohole vini sese inuicem permutantibus &e., Hauniæ 1850” kaldte 

sedimentum platinicum nigrum) er maaskee i det væsentlige en Forening 

af Platinoxidul og Ætherin, men da det stedse faaes blandet med meer 

eller mindre metallisk Platin, er det ei muligt at bestemme noget derom 

ved en Analyse. Det af Acechlorplatin faaes derimod paa den antydede 

Maade almindeligviis uden Spor af indblandet Platin. Jeg vil, i det 

mindste indtil videre, kalde det Aceplatinoxidul. 

Ligesom hiint Sediment afbrænder det ved nogen Ophedning 

med en heftig Gnistren og et just ‘ei ubetydeligt Smeld. Antændelsen 

indtræder endog, naar man, efter at have törret det over Svovlsyre i 

Vacuum, hurtigt indlader Luften i Klokken og saaledes foranlediger 

Varmeudvikling ved hurtig Luftindsugning. Bragt paa passende 

Maade i Luften i Beröring med Alcohol (f. Ex. ved at legges i en 

lille Dynge paa Papir, befugtet med Alcohol) afbrænder det paa 

lignende Maade og bringer derved almindeligviis Alcoholen i Brand; 

reen Acetone eller Æther giver ei denne Virkning. Med Acetone gav 

det ei strax, men ved Henstand i 24 Timer, en noget bruunfarvet Vædske, 

skjöndt dog kun lidet havde oplåst sig. Concentreret Saltsyre gav ved 

Henstand dermed og ved Digestion en rådligbruun Vædske, men Pulveret 

var ikke totalt oplåseligt deri. Salpetersyre virkede ei livligt derpaa. 

Efter endog langvarig Digestion med Kongevand forblev en Deel uoplöst 

med guulagtig Farve, medens en Deel oplåste sig med samme Farve. 

Phænomenerne og de nærmere Omstændigheder ved dets Dan- 

nelse sees af folgende Forsög, hvorved jeg tillige sögte at bestemme 

Forholdet mellem Mængden af hiint Product og anvendt Acechlorplatin. 

9,8415 Grmm. Acechlorplatin bleve udrevne med Vand, og tillige 

med mere af dette (vel i det Hele omtrent 40 D. Vand mod en Deel Salt) 

bragte i en langhalset Kolbe. Noget oplåste sig med en guul Farve; 
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men allerede efter 4 Time begyndte Oplösningen at faae en Streg i 

bruunt. Dagen derpaa var den stærk bruun, og selv noget af det ; 

uoplöste havde antaget en bruunagtig Farve, Nu blev, ved Anven- 

delse af en stærk Chlorcalcium-Oplåsning, ophedet i Kolbe, forbunden 

ved et Destilleerrér med et med Ledningsrör forsynet Forlag. Ved 

henimod Rogning af Vædsken havde næsten alt antaget en bruun Farve. 

Ved fortsat Kogning antog det uoplüste en sortebruun Farve. Der viste 

sig ei synderlig Skumning, og der kunde ei ret tydeligt iagttages Luft- 

udvikling. I nogen Tid beholdt den over det faste staaende Oplösning en 

bruun, men ei stærk Farve; men da Kogningen, efter Tilsætning et Par 

Gange af nye Portioner Vand, var fortsat noget, og een Gang næsten 

til Indtörring, var den overstaaende Væds  aldeles ufarvet og klar. 

Det af det faste Legeme, som havde fæstnet sig noget til Glasset, blev 

lösnet og paa tilbörlig Maade udrevet i Vædsken, og derpaa atter nogen 

Tid kogt dermed. Den tilsidst over det kulsorte Pulver staaende Vædske 

gav ved en Inddampning et saare ringe Residuum: dette blev föiet til 

det üvrige faste, 

Det sure, ufarvede Destillat havde en acetonagtig, men tillige, 

som det synes, egen Lugt. Den først erholdte Portion blev ved Hen- 

stand lidt melket. Men da det Hele, der naturligviis var særdeles vand- 

holdigt, vilde give for lidet for en tilfredsstillende Undersögelse, blev 

det ubenyttet. 7 

Det sorte, pulverformige Product blev udvadsket paa et veiet 

Filter med koghedt Vand indtil det fralöbende ei længer viste Spor af 

suur Reaction. Det blev nu törret i Vacuum over Svovlsyre, og derpaa 

Luften forsigtigt indladet. 

Det saaledes erholdte Aceplatinoxidul veiede 2,25 Grmm., hvilket 

giver for 100 D. Acechlorplatin 

Aceplatinoxidul: 58,05. 

Ved et andet Forsög som hiint, kun at Pulveret blev udvadsket 
Bb* 
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i den forud veiede Kolbe, samt, efter tilbörlig Rensning af denne ud- 

vendigt, törret og veiet i denne, gave 0,9905 Grmm. Acechlorplatin, af 

Aceplatinoxidul 0,581 Grmm., hvilket giver for 100 D. Acechlorplatin 

Aceplatinoxidul: 58,658. 

Som Middeltal faaes da: 58,554. 

Og da i 100 D. Acechlorplatin er af Platin 55,692, saa faaes 

for 100 D. Aceplatinoxidul 

Platin: 92,01. 

Iévrigt agter jeg snarest muligt at underkaste denne interessante Sammen- 

sætning en fuldstændig Analyse og i det Hele en udførlig Undersøgelse. 

Jeg venter saa meget mere at blive i Stand hertil, som det håist 

sandsynligt er det samme Stof, som faaes, og det i meget rigelig Mængde, 

"maar det ovenfor omtalte vandige Udtræk af Platinharpix, efter at have 

givet Acechlorplatin, underkastes Ophedning. 

Naar nemlig denne mörkebrune Vædske ophedes i et Destilleer- 

apparat, saa indtræder snart en livlig Brusning og Skumning i Massen 

idet der overgaaer et saltsyreholdigt Liquidum, som foruden nogen 

uforandret Acetone indeholder i det mindste eet særegent Stof; egentlig 

Luftudvikling har jeg derimod ikke kunnet iagttage. Efter kort Tids 

Forlöb har udskilt sig i stor Mængde et sort, pulverformigt Legeme, 

og efter at henved det halve af Vædsken er overdrevet er almindeligviis 

Resten ufarvet. Det fraskilte, vel udvadskede og törrede Legeme for- 

holder sig ved Ophedning samt med Alcohol o.s.v. ganske som hiint, 

erholdt ved Behandling af det rene Acechlorplatin med Vand. Kun 

maa mærkes, at det paa denne Maade let faaes forurenet af lidt metallisk 

Platin; dette fremkommer især mod Slutningen af Arbeidet; man har 

derfor at fraskille det, som har udskilt sig inden Vædsken er nærved at 

blive ufarvet. 
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Acechlorplatin med Kalihydrat i Alcohol. 

Ved Behandling af Acechlorplatin med en alcoholisk Ralioplôsning 

> erholdt jeg et sort pulverformigt Legeme, som vel havde adskilligt tilfælles 

med Aceplatinoxidulet, men dog ogsaa nogle Særegenheder. 

Idet nemlig en Portion Acechlorplatin blev udrevet med en 

temmelig stærk, saa godt som ufarvet, Oplösning af Ralihydrat i Alcohol 

til 99°, erholdtes en brunfarvet vællingagtig Masse. Ved Opvarmning 

i Destilleerapparatet blev alt næsten sort. Der viste sig ei synderlig 

Skumning eller Brusning i Massen. Efter Overdrevning af omtrent 

1 havdes et kulsort Pulver og en overstaaende brunguul Vædske. 

Efter fortsat Destillation med Tilsætning af lidt mere reen Alcohol var 

Vædsken kun lidet farvet. Efter Fragydning blev udvadsket med Alcohol, 

hvortil var sat lidt Saltsyre, og derpaa fuldstændigt med kogende Vand. 

Det saaledes erholdte, tilbörligt törrede sorte Legeme. syntes at 

vere frit for indblandet metallisk Platin. Ved Opvarmning samt med 

Alcohol forholdt det sig som Aceplatinoxidulet, og med Acetone antændte 

det sig ikke, undtagen naar dertil var sat lidt Alcohol. Men Saltsyre 

‚virkede kun ubetydeligt derpaa, og Kongevand oplöste derimod ved 

Digestion let det hele. — Er det maaskee som Fölge af Alcoholens 

afilterede Indvirkning en ildfrie Forening af Platin og et eget Rulbrinte? — 

Det herved erholdte Destillat lugtede af Saltæther, men havde 

desuden en egen Lugt. 

Acechlorplatin, oplåst i Acetone, med Ammoniak. 

Ledes tår Ammoniakluft i en klar Oplåsning af Acechlorplatin 

formedelst Acetone, omgiven af Vand, eller, og bedre, lis, saa udskiller 

sig snart et guulfarvet Legeme som et lyseguult krystallinsk Pulver. Ved 

fortsat Indströmning af Ammoniak gjenoplöses dette, og selv förend Op- 

lösningen er mættet med Ammonial: haves en klar, lidt brunligguul Vædske. 
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Underkastes denne i Vandbad ved svag Varme en Destillation, saa 

overgaaer först, under Udvikling af Ammoniakluft, en meer eller mindre 

ammoniakrig Acetone. Denne giver ei ringeste Uklarhed med Vand. 

Fraskilles dette Destillat, og derpaa, naar Lugten af Ammoniak er 

betydeligt aftaget, fremdeles destilleres, saa faaes först en ufarvet Vædske, 

som bliver stærk melket ved Tilsætning af Vand; derpaa, ved Destillation 

i en stærk Oplåsning af Chlorcalcium, en guulfarvet Vædske, som giver 

med Vand et paa den vandige Vædske svömmevde olieagtigt Legeme, 

og ved betydeligt stærkere Varme og stærk Helding af Retorthalsen 

faaes et brunguult, lidt tyktflydende Legeme, som med Vand giver i 

betydelig Mængde et olieagtigt Legeme. ‘ 

Residuet bliver derved meer og meer tyktflydende med brunguul 

Farve, snart derpaa begynder at udsætte sig et kornet krystallinsk, rödlig 

brunt Legeme. Standses da, og man derefter til den afkjülede, af hiint 

kornede faste Legeme og en tyk rödbruun Sirup bestaaende Masse sætter 

Æther, og denne godt sammenråres dermed, saa faaes en rödligbruunfarvet 

Oplåsning og et guulbrunt uoplåseligt Legeme, som, udvadsket med 

Æther indtil samme næsten ei længere farves, og derpaa tårret i Vacuum 

+ 

over Svovelsyre har en reen guul Farve, og et saltagtigt Udseende. Jeg” 

betegner det indtil videre med Navnet Acechlorplatin- Ammoniak ved Acetone. 

Acetone virker kun svagt derpaa, og det kan derfor ogsaa meget 

vel ved Acetone befries fra hiint bruuntfarvede Legeme. Alcohol derimod 

oplöser det let; og af denne Oplösning kan det udfældes ved Æther, 

anvendt i tilbörlig Mængde. Af Vand oplöses det særdeles let og i meget 

stor Mængde og giver en bruunligguul Vædske. Begge Oplåsninger 

reagere, selv om Saltet har henstaaet længe i Vacuum over Svovelsyre, 

stærkt alkalinsk, skjønt de næsten ei have Ammoniaklugt. Selv den vandige 

Oplösning kan indkoges til Törhed uden mindste Udskilling eller andet 

Tegn til Destruetion. Den vandige Oplåsning gav med en vis Mængde 

Kalilud ved Opvarmning en svag guulagtig Udskilling, som forsvandt ved 
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mere Kali: derved viste sig i det mindste kun en meget svag Udvikling 

afAmmoniak. Ved at henligge i Luften antager dette Salt snart paa Ud- 

kanterne af Massen en bruun Farve og med det samme et Udseende, som 

ved en begyndende Deliqvesceren; som det synes, hidrörer dog denne 

Forandring mere fra Indvirkning af Ilten end fra Vand i Luften. Det 

har forekommet mig, at nogle Portioner vare mere udsatte for at lide den 

end andre, og jeg er derfor endnu uvis om dette Forhold er væsentligt 

for dette Product, eller om det hidrörer fra ex Indblanding af et fremmet 

Stof. Ved Kogning optager Acetone mere af Acechlorplatin-Ammoniak, 

end ved almindelig Temperatur. Det, som var tilbage efter Udkogning 

med mange, temmelig store Portioner Acetone, forholdt sig i alle Maader 

som för; og jeg kunde heller ikke iagttage nogen væsentlig Forskjel ved 

det, som erholdes ved Inddampning af Oplösningen. . 

Acechlorplatin-Ammoniak forkuller sig ved den törre Destillation, 

men dertil fordres temmelig stærk Hede. I aaben Ild kan det bringes 

til at forbrænde med Lue, men for at vedligeholde denne maa det gjen- 

tagne Gange ophedes stærkt. 

En alcoholisk Oplåsning af dette Salt giver med en alcoholisk 

Oplåsning af Platinchlorid et meget rigeligt graaligguult Bundfald; men 

den ovenstaaende Vædske er fremdeles guulfarvet, og giver med Æther, 

skjöndt i ringe Mængde, et guulhvidt, noget dyndagtigt Bundfald, som 

tørret paa Filter, hurtigt forvandles i Luften til det brune tjæreagtige 

Legeme. Det ved Platinchlorid udfældte er rigt paa et kulstofholdigt 

Legeme. 

Ved nogle Forsög samlede jeg hiint Legeme, som ved Indströmning 

af Ammoniak udskilte sig i Begyndelsen. Det faaes kun i ringe Mængde, 

og jeg har derfor endnu ei havt Leilighed til at afgjére om det er 

væsentligt forskjelligt fra det, paa anförte Maade senere erholdte. Man 

kunde ved förste Öiekast fristes til at holde det for Salmiak, med en 

simpel Indblanding af det andet Salt; men det giver ved den törre Destil- 
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lation for meget Kul, og dette ved Forbrendingen for meget Platin til 

at kunne antages for saadant. Det fremkommer, som let forstaaes, ogsaa 

naar man til en Vædske, som med fortsat Tilströmning af Ammoniak netop 

paany er bleven klar, gyder en acetonisk Oplösning af Acechlorplatin. 

Som det synes, har denne Udskilling og Gjenoplösning sin Grund deri, 

at Acechlorplatinammoniak er tungere oplöseligt i reen Acetone, end i 

Acetone, som indeholder en vis Mængde af hiint olieagtige Legeme, som 

udskilles, eller frembringes ved Virkningen af Ammoniak paa det oplöste 

Acechlorplatin. Thi gyder man det allerförste, meget ammoniakrige, 

men intet af det olieagtige indeholdende Destillat til en acetonisk Oplösning 

af Acechlorplatin, saa fremkommer det; men tilsættes derefter, endog i 

meget ringe Mængde, det senere olieagtige Destillat, saa bliver den selv 

meget uldare Viedske atter fuldkommen klar. 

Hiint olieagtige Legeme i Destillatet har jeg endnu kun havt i 

temmelig ringe Mengde, og jeg har endnu ei kunnet bringe det i en 

constant Tilstand, Det er temmelig tungt fordampeligt; og det meste 

faaes ved Destillation af den ætheriske, eller acetoniske rödligbrune Vædske 

erholdt ved Behandling af det saltagtige Residuum med ABther eller med 

Acetone til Fraskilling af det brune Legeme. Største Delen af Acetone 

kan fordampes ved Hjælp af et Destillatapparat med det ovenfor omtalte 

udblæste Rør; Resten kan fraskilles ved Vand, men Olien selv synes at 

være i temmelig stor Mengde oplöselig deri, især ved Tilstedeværelsen 

af megen Acetone. Selv som Residuum efter flere Destillationer reagerer 

den stærkt alkalinsk. Den lader sig bringe i Brand, men vanskeligt, og 

Luen giver megen Sod. 

Acechlorplatin med en alcoholisk Ammoniak - Oplösning. 

I Alcohol til 98° Gr., mættet med tår Ammoniakluft, blev udrevet 

en Portion Acechlorplatin: dette oplöste sig derved med rödligbruun 

Farve. Ved et vist Forhold var Vædsken neutral; men der blev tilsidst 
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anvendt et Overskud af den ammonikalske Vædske; ved Filtring tilbageblev 

höist ubetydeligt aoplöst. Den rödligbrune Oplåsning blev nu strax sam- 

menrystet med en stor Mængde Æther. Derved udskilte sig, i Form af 

store Flokker, et guult Legeme, ganske som ved Tilvirkning af Acechlor- 

platin-Ammoniak formedelst Acetone, kun maaskee lidt mere farvet; og 

den overstaaende Vædske, der först var bruunligguul erholdtes ved Ud- 

vadskning med flere Portioner Æther tilsidst saa godt som ufarvet, og 

gav ved Inddampning saa godt som intet. Nu blev filtreret og det samlede 

_ hurtigt törret i Vacuum over Svovelsyre. Det var da en blegguul, lås 

Masse: kun hist og her ved Ranterne var fremkommet lidt af det bruunt- 

farvede, klæbende, ligesom ved Saltet formedelst Acetone-Oplüsningen. 

Det oplåste sig særdeles let i Vand; ogsaa var det oplåseligt, idet mindste 

partielt, i Alcohol, men det optoges deraf langt mindre hurtigt, og i 

langt ringere Mængde end Saltet med Acetone-Ammoniak. Ved et andet 

Forsög med en noget större Portion var alt, som anfört, med den mærk- 

værdige Forskjel, at, skjöndt Materialierne vare de samme, ligesom 

og alle Omstendigheder, maaskee undtagen, at der blev anvendt 

forholdsviis lidt mere Ammoniakvædske end ved det förste Forsög, 

forblev her, i ei ubetydelig Mængde som uoplöseligt i den alcoholiske 

Ammoniakvædske, et mörkerödt, saltagtigt Legeme. Dette råde Salt viste 

sig uforanderligt i Luften; det var aldeles uoplöseligt i Vand: ved Rog- 

ning dermed blev det sort omtrent som Acechlorplatin. Æther syntes ei 

at virke derpaa; kogende Alcohol kun svagt; Acetone virkede mere, saa 

at Vædsken blev stærkere farvet, men guul; det iagttoges imidlertid let, 

at selv ved Rogning vilde behöves saare meget Acetone til fuldstændig 

Oplåsning, dersom denne virkeligt kunde skee; den temmelig stærkt farvede 

gule Vædske gav ved Indtörring saare lidt af et guult Legeme; ved 

Vand blev denne Acetone-Oplösning ei uklar. Selv temmelig stærk Salt- 

syre virkede lidet eller intet paa det råde Pulver ved almindelig Temperatur. 

Ved Rogning derimod gav den en fuldstændig Oplösning, men ogsaa med 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. ; Ce 
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guul Farve. Det lod sig særdeles let antænde, og vedblev at forbrænde 

med stærkt lysende Lue, (med Indblanding af lidt grönt) selv efterat 

Massen var bragt ud af Spiritusflammen. Ved den törre Destillation 

gav det, men först ved stærk Varme, et salmiakagtigt Sublimat i betydelig 

Mængde og derhos lidt af en ufarvet Vædske af Acetone-Lugt, samt et 

kulagtigt (ei metallisk) Residuum, som, bragt i Luften, henbrændte til 

Platin. 

Det ved dette Forsög, paa den beskrevne Maade erholdte, vel 

udvadskede og törrede gule Acechlorplatin-Ammoniak forholdt sig 

som det ved det förste Forsög; kun syntes det at være mindre foranderligt 

i Luften. 

Saavel den aleoholiske og ætheriske Vædske, hvoraf dette Salt 

var udfældet, som den til Udvadskninger brugte Æther, gav et Destillat, 

hvorved til ingen Tid, med Tilsætning af Vand, kunde iagttages noget af 

det olieagtige Legeme, som faaes ved Frembringelsen af Saltet formedelst 

A cetone-Ammoniak. 

Acechlorplatin med en vandig Ammoniak-Veedske. 

Acechlorplatin blev udrevet med gandske lidt Ammoniakvand. 

Derved erholdtes en först guul, siden rödligbruun Vædske, medens en 

Deel forblev uoplöst. For Lugten, men ei for Farverne var Vædsken 

neutral; saavel ved mere Vand, som ved mere Ammoniak, eller mere 

Salt forblev en Deel af Saltet uoplöst; der iagttoges acetoneagtig Lugt. 

Nu blev det hele (den brunliggule Oplösning og det tildeels röd- 

brune Pulver) underkastet en Destillation. Der viste sig næsten ingen 

Farveforandring, undtagen maaskee at det snarere blev mindre end mere 

bruunt; der viste sig tydelige ætheragtige Striber i Retorten. Da Vædsken 

havde kogt noget, var alt fuldstændigt oplåst til en blot brunligguul 

Vædske. 
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Ved et andet Forsög med en större Portion viste sig ligeledes 

det Forhold, at der forblev en Deel uoplåst ved almindelig Temperatur, 

skjöndt der blev tilsat en stor Portion Vand, og at dog ved fortsat Kog- 

ning tilsidst alt oplåste sig; selv efter nogen Tids Kogning havde det 

da endnu uoplåste Pulver en reen guul Farve. Der var anvendt et 

tydeligt, skjöndt ei stort Overskud af Ammoniak. Kort efter at alt var 

oplåst var Vædsken lidt brunligguul, men denne Gang blev den ved 

fortsat Kogning lidt mörkere og der udskilte sig, men i meget ringe 

Mængde, et sortagtigt Legeme. En Deel af den filtrede Vædske, hensat 

i Vacuum over Svovelsyre, gav en mörkebruun, språd, utydeligt krystal- 

liseret Masse. I Alcohol var den i det mindste partielt oplöselig, men 

langsomt og i ringe Mengde. Destillatet, erholdt denne Gang, havde 

vel ci tydeligt viist de ætheragtige Striber, men Lugten forraadte deri 

foruden Ammoniak ogsaa et ætheriskt Legeme. 

Acechlorplatin med Ammoniakluft. 

Reent og vel törret Acechlorplatin blev i finrevet Tilstand 

udsat i et udblæst Rør med en nedadböiet Green, som gik i en Rolbe, 

forsynet med et fra Siden udgaaende, tilloddet Ledningsrör, udsat for en 

Strém af Ammoniakluft, som passerede Ralihydrat. Selv efter langvarig 

Tilströmning af Luft viste Saltet et saa godt som uforandret Udseende, 

selv ved stærk Afkjölning af Röret. Og end ikke ved temmelig stærk 

Opvarmning af samme viste sig noget i Forlagskolben. Da Saltet imid- 

lertid, efter længe at være udsat for Ammoniak blev nærmere forsögt, 

viste det sig idetmindste for en meget stor Deel oplöseligt i Vand og 

Alcohol, men kun temmelig lidt i Acetone. Den vandige Oplösning 

taalte stærk Kogning uden at tilkjendegive Destruction; og Saltet gav ved 

den törre Destillation, under Forkulning, i betydelig Mængde et salmiak- 

agtigt Sublimat. å 
c* 
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Destillat af Acetone med Platinchlorid. 

Destiltatet erholdt ved Platinchloridets Behandling med Acetone 

ved Tilvirkningen af Acechlorplatinet m. m., fortjener af flere Grunde 

en nöiagtig Undersögelse. Men hidtil har jeg kun kunnet anvende liden 

Tid derpaa. Det undergaaer ved Opbevaring, selv omhyggeligt ude- 

lukket fra Luften og Lyset, en Forandring, som medförer at det, 

oprindeligt aldeles klart og ufarvet, bliver sortebruunt og fuldkommen 

uigjennemsigtigt. 

Platmharpix. 

Hvad angaaer endeligen det i störst Mængde erholdte Product, 

som jeg har betegnet ved Navnet Platinharpix, saa staaer ogsaa derved 

adskilligt tilbage at bestemme. Dog kan jeg ei undlade ved denne 

Leilighed at anföre det vigtigste af mine derom alt indsamlede Erfaringer. 

Saaledes som det haves efter Fraskilling af Störstedelen af Ace- 

chlorplatinet ved Krystallisation paa den ovenfor sidst beskrevne Maade, 

er det rigt paa Saltsyre og indeholder desuden en ei ubetydelig Mængde 

uforandret Acetone. I denne Tilstand holder det sig ved almindelig 

Temperatur blödt (af en Consistens mellem Beeg og Tjære) og udtværet 

saaledes med Vand giver det en Deel oplåst med bruun Farve: i denne 

sure Oplösning er, som anfört, blandt andet noget Acechlorplatin. Af den 

i Vand uoplöselige, i Vacuum over Svovlsyre og Kalk törrede, nu spröde, > 

temmelig let til Pulver udrivelige Masse, uddrager Alcohol til 80°, kun en 

vis Deel, Alcohol til 95° en större Deel, vandfri Alcohol endnu en Deel, 

Ather derpaa en anden Deel, Acetone (alt ved almindelig Temperatur) af det 

endnu ei ubetydelige Residuum endnu en Deel, som for Störstedelen kan ud- 

fældes ved Æther. Det tilbageblevne giver ved Rogning endnu en Portion 

oplåst, og endelig resterer en sort, i alle hine Liqvida uoplåselig, Masse. 

Alle Oplåsningerne eremeer eller mindre mårkebrune, og i Almindelighed, 

selv ved Tilstedeværelse af kun lidet i Oplåsningen, indtil Uigjennem- 
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sigtighed stærkt farvede ved Betragtning af en filtreret Vædske paa 

omtrent 4 Tomme i Tværmaal. Af de alcoholiske Udtræk udskilles Vand, 

af Æther-Udtrækket Alcohol, og af Acetone-Udtrækket Æther en Deel, 

det förste med en meer eller mindre graaguul, de andre med graasort, 

sortebruun eller endog kulsort Farvr. Det af den ved Udkogning med 

Acetone erholdte Oplåsning indeholder almindeligviis en Portion A cechlor- 

platin, men dette faaes, selv efter flere Omkrystalliseringer, af en lidt 

grönligguul Farve. Ogsaa træffes noget Acechlorplatin i det ved Æther 

udfældte af det, formedelst kold Acetone udtrukne; og maaskee kun som 

Fölge deraf har dette Bundfald undertiden en krystallinsk Beskaffenhed; 

de övrige vare dyndagtige. Ved forsigtig Fordampning giver alle Op- 

lösningerne det oplöste uden kjendelig eller i det mindste uden betydelig 

Forandring”). Residuet af de alcoholiske Oplösninger optoges hurtigt og 

fuldstændigt af caustisk Kalilud; det af den ætheriske og det sorte af 

den i Acetone oplöses derimod kun lidet eller aldeles ikke deri. Alle 

give ved den törre Destillation Rulplatin og Luft, som tildeels er brændbar, 

samt et chlorholdigt Destillat, som bestaaer enten af et ufarvet tynd- 

flydende og et bruunt eller guult, meer eller mindre tyndtflydende Le- 

geme, eller næsten kun det sidste. Men Residuet af de alcoholiske Udtræk 

opsvulme i den smeltede Tilstand meget betydeligt, det af de övrige lidet 

eller intet. Deterholdte Kulplatin forbrænder i Luften meer eller mindre 

langsomt og efterlader kjendeligt en forholdsviis ulige Mengde Platin. 

Det synes heraf vist, at det raa Platinharpix indeholder 5 eller 4 

forskjellige Stoffer. Men at faae disse ved de anförte Midler tilbörligt 

skilte fra hinanden er neppe gjårligt, deels fordi, som let iagttages under 

Arbeidet, meer eller mindre af det ene, i det mindste i de fleste Tilfælde, 

+) Ved Inddestillering under Kogning af et alcoholisk Udfræk til omtrent 1 havde 
udskilt sig et sort, noget pulverformigt Legeme. Det blev samlet og udvadsket 
med Alcohol paa Filter. Men ved dets Henstand derpaa Natten over var ved en 
Selvantændelse Papiret bortbrendt og det sorte Legeme for en Deel forandret til 
metallisk Platin. 
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fölger med det andet; deels fordi de under Arbeidet, i det mindste 

tildeels, lider Forandring,. som det synes, ved Luftens Indvirkning. 

F. Ex. naar man, ved uafbrudt Udtrækning med Alcohol ved Massens 

Udtværing dermed og stadig forsat Tilgydning paa et Filter, endelig er 

kommen saa vidt, at det fralöbende kun har en lys bruunguul Farve, og 

man derpaa den fålgende Dag atter tilgyder Alcohol, saa faaes snart paany 

en meget stærk farvet mörkebruun Vædske, men nu temmelig snart atter 

en kun lidt brunligguul, og dette gjentager sig efter ny Henstand. Har _ 

man strax efter at Udtrækningen med Alcohol har naaet hiint Punct 

anvendt Æther til Udtrækningen og vedblevet uafbrudt dermed, indtil 

denne, som först længe gav sortebruun Oplösning, fralöber kun svag 

brunguul, derpaa atter tilgyder Alcohol, saa varer det ei længe inden 

man derved atter i nogen Tid faaer en stærkt farvet mörkebruun Vædske, 

og naar denne (hvilket dog nu indtræder temmelig snart) atter fralåber 

med brunligguul Farve, og man derefter paany anvender ABther, faaes 

atter i nogen Tid en sortebruun Oplåsning, og saaledes i det mindste 

mangfoldige Gange. Ved Udtrækninger med Acetone efter Behandlingen 

med Æther viser sig tildeels noget lignende. Heller ikke har jeg kunnet 

undgaae dette Forhold ved at foretage Udtrækningerne ved Rogning. Og, 

naar undtages den sidste Udtrækning med Acetone, har jeg ved ingen 

knnnet naae det Punct, at den fralöbende Vædske var ufarvet. | 

Ved Forsög over Forholdet af et aleoholisk og et acetonisk Udtræk af 

Platinharpix med Ammoniakluft har jeg faaet Virkninger, som maaskee bedre 

ville føre til Maalet: i ethvert Tilfælde fortjene disse Forhold at kjendes. 

Ledes tår Ammoniakluft i et stærkt mörkebruunt Udtræk ved Alcohol 

af Platinharpix, temmeligen vel befriet fra frie Syre, saa faaes snart et 

rigeligt guult, krystallinskt, pulverformigt Bundfald, næsten af Udseende som 

Chlorplatinammonium. Den med Ammoniak lidt overmættede, filtrerede, 

endnu stærkt farvede, bruunsorte Oplåsning gav ved Destillation til 

omtrent 1, endnu et krystallinskt, pulverformigt Legeme, af næsten samme 
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Udseende som det förste. Da den herfra filtrerede Vædske blev ind- 

destilleret nærmere og derefter blev tilsat Æther, erholdtes udskilt et bruunt, 

krystallinskt Legeme. Da den herfra filtrerede, mørkebrune, ætheriske 

Oplösning blev inddestilleret meget nær (her, som overalt i Vandbad, 

eller Chlorealciumbad) og man derefter behandlede Residuet med Æther 

udskilte sig som deri uoplåseligt, et næsten sort krystallinsk Legeme. 

Indtörredes da derpaa i Vacuum over Svovlsyre den herfra filtrerede mörke- 

brune ætheriske Oplösning, saa erholdtes snart en tyk sirupagtig, gjennem- 

sigtig Masse med rådbruun Farve, og efter Henstand i 3 til 4 Dage i 

Vacuum, endelig et fernisagtigt sprödt rödbruunt, næsten gjennemsigtigt 

Legeme. Oplöst i Alcohol og mættet eller overmættet med tår Ammo- 

niakluft gav det endnu, men kun i meget ringe Mængde, hiint gule, 

krystallinske Legeme. Den herfra filtrerede Vedske gav ved Indtörring 

i Vacuum over Svovlsyre en rådbruun Masse, som, atter udtrukken med 

Æther, efterlod lidt af det krystallinske Legeme. Til den fraskilte röd- 

brune ætheriske Oplösning blev sat Alcohol, og denne Vædske atter 

svagt overmættet med tår Ammoniakluft. Nu udskilte sig intet; og heller 

ikke efterlod den ved Indtörring af denne Oplösning i Vacuum erholdte 

Masse noget, da den nu atter blev behandlet med Æther, men alt oplåste 

sig let til en fuldkommen klar rödbruun Vædske, som ved Indtörring i 

Vacuum over Svovlsyre gav hiin rödbrune gjennemsigtige fernisagtige, 

spröde Masse. Det saaledes erholdte Legeme synes da at kunne betragtes 

som et bestemt Stof; jeg vil her betegne det ved Navnet: indifferent 

Platinharpix. | 

Den alcoholiske Oplösning af dette Stof giver med Vand en Ud- 

skilling af store Flokker med guulbruun Farve. Det forholder sig fuld- 

kommen neutralt. Ved Tilsætning af Saltsyre bliver det lidt mörkere 

farvet, men uden Udskilling. En alcoholisk Oplåsning giver ved salpetersyret 

Sölvoxid strax aldeles intet; men ved Blandingens Henstand udskilte 

sig i stor Mængde et graaguult Legeme. Ved den türre Destillation 



208 

af en ganske lille Portion gav det ved stærk Hede en guul, harpixagtigt 

lugtende Rög og en Damp af suur stikkende Lugt. Af Salmiaksublimat 

lod sig her intet iagttage; Residuet var kulagtigt. Bragt i Spiritu:luen 

henbrændte det let med en stærktlysende, men derhos meget stærkt 

sodende Lue og efterlod, men forholdsviis kun meget lidt, Platin. 

Det ligefrem ved Ammoniakluft udskilte saltagtige Legeme blev 

udvadsket med Alcohol til 95°, derpaa med Alcohol til omtrent 60°, 

endelig: med Alcohol til 98° og nu törret. Det havde nu en reen og 

eensformig guul Farve. Foretages Udvadskningen tildeels med Vand, 

saa faaes vel först kun en temmelig svagt farvet gunl Vædske, men 

denne begynder snart at gaae over i bruunt, ligesom ogsaa Saltet da 

let, ved hurtig Törring, faaer en Streg i bruunt. Udvadskes ikke om- 

hyggeligt med Alcohol, saa kan i den törrede Masse tydeligt sees en 

Indblanding af et hvidt saltagtigt Legeme, upaatvivleligt Salmiak. Ved 

stærk Alcohol gaaer Fraskillingen heraf vel langsomt, men ved Anvendelse 

af den stærkt fortyndede maa tilsidst benyttes den meget stærke, for at 

undgaae den sig, ved Indblanding af bruunt, tilkjendegivende Forandring. 

Alcoholen vedbliver at fralöbe med en guul Farve, saa at Saltet deri 

kun er tungt oplåseligt. Men at den indblandede Salmiak er fravadsket, 

findes let ved salpetersyret Sölvoxid. 

Naar nemlig Udvadskningen paa anförte Maade er bleven fortsat 

noget, faaes en stærk farvet guul Oplåsning af det nye Salt, som hverken 

ved hiint Salt ligefrem forraader Chlor, eller, ved en alcoholisk Oplåsning 

af Platinchlorid, Ammoniak; thi Chloridet giver ei ringeste Uklarhed; 

og salpetersyret Sölvoxid giver ved almindelig Temperatur intet, idet 

mindste ei ved Henstand af Blandingen i omtrent 4 Time. Men ophedes 

denne Blanding a? 
meget stærkt, indtil Uigjennemsigtighed, rödbruun, med meer eller mindre 

saa bliver den först lidt uklar og bruunagtig, derpaa 

Udskilling af et rådbruunt Legeme, Opvarmet for sig, ja endog meget 

stærkt inddampet ved stadig Rogning, holder den sig derimod fuldkommen 
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klar, og antager først ved en meget stærk Concentration en svag Ind- 

blanding af bruunt; og denne inddampede Vædske gav saavel med 

Platinchlorid som med salpetersyret Sölvoxid kun en höist ubetydelig 

Uklarhed. Ved Inddampning paa en Ovn gav hiin Vædske for sig en 

utydelig krystalliseret, brunligguul Masse, som ei antydede nogen bety- 

delig Destruction. 

Sættes stærk Salpetersyre til Oplösningen, för eller efter Tilfüi- 

ningen af Sölviltesaltet, saa bliver den ved Tilstedeværelse af dette meer og 

meer uklar ganske som af Chlorsölv; dette skeer endnu hurtigere og stærkere 

ved Opvarmning med Salpetersyre. Sættes Salpetersyre til den ved 

Opvarmning med salpetersyret Sölvoxid rådligbruunt meget stærkt far- 

vede Oplåsning, saa bliver den atter ufarvet og giver meget rigeligt en 

Udskilling som af Chlorsölv. — Saltsyre, sat ene til Oplösningen syntes 

ikke at bevirke nogen Forandring. Den vel udvadskede, törrede Salt- 

masse gav ved den törre Destillation, men först ved stærk Hede, et meget 

rigeligt, hvidt, saltagtigt Sublimat (Salmiak) og et ufarvet Destillat, 

samt et kulagtigt Residuum, som bragt hedt i Luften bortbrendte til 

Platin. 

Med Acetone gav det vel udvadskede Salt, selv ved Kogning, kun 

en yderst svagt, guulagtigt farvet Vædske. I den ikke udvadskede (altsaa 

salmiakholdige Tilstand ) derimod optoges Saltet ved Rogning i temmelig 

rigelig Mengde til en stærkt guulfarvet Vædske. 

Blandt andet ved hiint Forhold med Sölvsaltet og Platinchloridet, 

som antyder at Chlor og Ammoniak ere bundne gandske paa den for 

organiske Stoffer egne Maade, fortjener vistnok dette Salt en nüiagtig 

Undersøgelse, som jeg derfor og snarest muelig agter at udføre. 

Skjöndt Udseendet m. m. ved det Salt, som havde udskilt sig 

under Destilleringen af den fra det fårste Salt ved Filtrering skilte Vædske, 

_kunde give den Mening, at det i det væsentlige var eens med dette, saa 

er saadant dog ikke Tilfældet. Thi det oplåste sig fuldstændigt ved 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. D 
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smaa Portioner, deels svag, deels stærk Alcohol, og selv de sidste Udtræk, 

der vare kun lidet brunliggule, og hvorved saa godt som alt blev oplåst, 

gave rigeligt Bundfald med salpetersyret Sölvoxid; Blandingen antog eiheller 

den rödbrune Farve ved Ophedning. Den i Begyndelsen af Udvadsk- 

ningen erholdte stærkt brunfarvede Vædske gav ogsaa rigeligt Bundfald 

med salpetersyret Sölvoxid, men antog derhos, skjöndt svagt, den röd- 

brune Farve ved Opvarmningen dermed. 

. Det allersidste ved Æther af det stærkt inddestillerede Filtral 

udskilte sorte pulveragtige Legeme (see ovenfor) gav med Alcohol tit 

98°, især ved Kogning dermed, en stærkt farvet guulagtigbruun Vædske. 

Denne Vædske lod sig fortynde stærkt med Vand uden Uklarhed; men 

ved Inddampningen erholdtes en bruunagtig Masse, som med Vand gav 

en brandguul Oplösning og et sortagtigt Residuum. Wed Inddampning 

af den alcoholiske Oplösning med Tilsætning af Vand, indtil Lugt af 

Alcohol var ophört, erholdtes en uklar, bruun Vædske, som ved Filtrering 

gav en klar bruunagtig Oplisning. Ved denne, ligesom og ved den 

meer eller mindre alcoholholdige viste sig det egne Forhold, at den ved 

Tilsetning af Saltsyre gav en rödligbruun flokket Udskilling, der især 

var rigelig. efter Ophedning efter Tilsætningen, eller naar Vædsken för 

samme var varm; og den overstaaende Vædske var nu næsten ufarvet; 

og gandske det samme fandt Sted ved Tilsætningen af en vandig Rali- 

oplösning, uden at selv ved langvarig Kogning viste sig andet end hiin 

rödligbrune, flokkede Udskilling; ved Kogningen med Kali gav Vædsken 

kun svage Spor af Ammoniak. Ved salpetersyret Sölvoxid gav den nogen 

Udskilling, som forögedes ved Kogning; men derved viste sig aldeles 

intet af hiin Overgang i rödbruunt. 

Der er da saaledes ogsaa ved denne Fremgangsmaade fundet i 

det raa Platinharpix, foruden resterende Acechlorplatin og det i Acetone 

uoplåselige sorte Residuum, som det synes, 4 forskjellige Stoffer. — 

I Destillatet fra den fra det fårst udskilte Salt frafiltrerede V:edske- 
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har jeg vel fundet lidet af et olieagtigt Legeme. Men Mængden deraf 

var meget for ringe til at det kunde betragtes som udskilt ved Ammo- 

niaken, men ansees vist meest passende som hidrörende fra Spor af hiint 

olieagtige Legeme, som faaes tillige med Acetone, og hvoraf en, iövrigt 

ubetydelig Mængde, let kan befinde sig i det endog meget omhyggeligt 

rensede Præparat. 2 

Ogsaa et Udtræk af Platinharpix ved Acetone giver med Ammo- 

niakluft et guult, krystallinsk, saltagtigt Bundfaïd, 

Af det raa Platinharpix har jeg forsögt en Portion ved den törre 

Destillation for sig, en anden med Kalk, en tredie med Ralkhydrat. Det 

var blevet udtrukket gjentagne Gange med Vand og derpaa törret, selv 

i pulverformig Tilstand, ved langvarig Henstand i Vacuum over Rali- 

hydrat og Svovlsyre. 

Ophedningen skete i et pneumatisk Destillerapparat ved Oliebad. 

Ved henimod 200° i Badet begyndte at vise sig Luftudvikling og Destillat, 

Nu begyndte Massen at opsvulme; og snart derpaa (ved omtrent 2309) 

var den opsvulmet til et vel henved 40 Gange større Rumfang end oprin- 

deligt, saa at jeg et Par Gange maatte omröre Massen med en gjennem 

Retortens Tube nedbragt Platintraad, for at afværge Overstigning. Derpaa 

(ved omtrent 270°) sank den atter. Destillatet var først guulagtigt; 

derpaa blev det bruunt og noget tyktflydende. Luftudviklingen var endnu 

ei meget livlig. Da denne ligesom og Frembringelsen af det Liquide 

kun var ringe, ved henved 300°, blev ophedet meer og meer ved aaben 

Ild. Nu blev Productionen saavel af Luft som af Liquidum langt rige- 

ligere. Da Massen, efter en i længere Tid fortsat heftig Glödning, kun 

gav yderst ubetydeligt fra sig, og atter var bleven fast, standsede jeg. 

Det Liquide lugtede tildeels stærkt af Saltsyre, og det syntes a 

ligne det ved den törre Destillation af Acechlorplatinet. Massen lösnede 

sig let fra Glasset. Den bestod af större og mindre kulsorte. fedtgliad- 

Dd* 
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sende Stykker, og i det Hele af Udseende temmelig liig Steenkul; den 

var haard, men temmelig språd. ; 

Den blev nu fiinreven og saaledes bragt i en lille Porcelainretort, 

forbunden med et, med Ledningsrör forsynet, Forlag. Derpaa atter udsat 

for en stigende Hede. Der fremkom nu intet Liquid; men ved Hvid- _ 

glådhede gav Massen længe en Luft, som nu ei forraadte Spor af Salt- 

syre, men havde en noget könrögagtig Lugt og forbrændte med en stærk 

lysende Lue. Da selv ved heftig Hvidglidhede Luftudviklingen ophörte, 

blev standset, og da alt derpaa, uden Indtrengning af Luft, var afkjület, 

blev Massen, der ei viste ringeste Tegn til Sammensmeltning, med Lethed, 

udbragt af Retorten; den havde i det Hele samme Udseende som da den 

blev indbragt. ” 

Der var anvendt til dette Forsög 10,4975 Grmm., paa anförte 

Maade behandlet Platinharpix; det tilbörligt hvidglödende Residuum vejede 

4.498 Grmm.; hvilket giver for 100 D. Platinharpix 42,85 D. hvidglödet 

Residuum. 

Heraf blev i en Platindigel ved langvarig passende Ophedning i 

Luften endelig fuldstændigen forbrændt 1,198 Grmm. Vægten af det 

derved erholdte Platin var 0,5465, hvilket giver for 100 D. Platinkut 

(saaledes vil jeg kalde hiint Residuum) hi 

Platin: 45,618 

og rimeligviis blot Kulstof: 54,582. 

45.618 |. 
u er 1955,26 05699, 

54,582 EZ 0.7114 og 76,457 0,71146, 

0,71146 
og endelig 0,05699 > 19,254. 

Et andet Forsåg af samme Art gav et hermed velstemmende Resultat. 

Jeg er temmelig vis paa, at dette Resultat er saa nôiagtigt som Forsög 
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af denne Art kunne give. Men da det angaaer en Blanding af flere 

Stoffer og en sand chemisk Forbindelse af 4 Atom Platin og 19 Atomer 

Kulstof vel ei har megen Sandsynlighed, saa har hiint qvantitative Re- 

‚ sultat vel heller ikke særdeles megen Interesse. — I Forbigaaende vil jeg 

bemærke, at hiint Resultat giver for 100 D. med Vand vel udtrukket og 

fuldt udtörret Platinharpix® kun 19,547 D. Platin, saa at fülgelig dette 

Legeme er særdeles rigt paa kulstofholdig Materie. 

Med Hensyn til Forholdet ved Destillationen med Kalkhydrat og 

med Kalk folgende, Vel udvadsket og törret Platinharpix, blev som fiint 

Pulver nüiaptigt blandet med en temmelig stor Mængde Kalkhydrat, 

og denne Blanding blev i en Retort, forbunden med et Forlag, forsynet 

med Ledningsrör, udsat for en stigende Varme, först i Oliebad, siden i 

Sandbad. Ved en Varme mellem 200° og 500° overgik et temmelig 

tyktflydende Legeme, af en svag gulagtig Farve, lidt uigjennemsigtigt, 

og af en deels harpixagtig, deels ætherisk Lugt, uden tydelig Luftud- 

vikling. Ved Fortsættelse af, Destillationen formedelst stærkere Hede | 

blev Destillatet meer og meer tyktflydende. Selv ved stærk Glödning 

af Sandbadet vedblev at overgaae noget, men dette blev tilsidst saa tykt, 

at det kun ved særskilt Opvarmning af Retorthalsen kunde bringes til at 

nedfiyde. Det havde først en guulagtig Farve, men tilsidst blev det 

bruunagtigt. Det, som overgik med Slutningen var ved almindelig Tem- 

peratur fast. Det havde en stærk harpixagtig og terpenthinagtig Lugt. 

Begge Producterne, men især det tyktflydende gav ved Forbrændingen 

en meget sodende Lue; det tyktflydende kunde kun antændes ved Væge. 

. En anden Portion af samme Platinharpix blev underkastet samme 

Behandling med fiinreyen ulædsket Kalk: Phænomenerne vare her i det 

væsentlige de samme. Wed Ophedningen skete ingen Brusning eller Op- 

blæring i Massen, naar Ralkmængden var tilstrækkelig stor og Heden 

ikke steg: for pludseligt. 

Ved derpaa fölgende heftig Glödning af Residuet i Platindigel 
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udbråd, hver Gang Laaget blev aftaget, en stærk Lue, og Massen vedblev 

derpaa længe, især ved Områren, at forbrænde. Efter fuld Udtrækning ved 

Saltsyre og Vand vedblev Residuet længe ved Glödning i Luften at for- 

brænde trödskeagtigt; tilsidst resterede Platin; men forholdsviis temme- | 

ligen lidet. 

I Betragtning af, at Platinharpixets Behandling med Vand til 

Fraskilling, blandt andet, af Syre og af Acetone, sikkert medförer en, 

om end ringe, Destruction, og at selv den langvarige Udtrækning med 

Alcohol muligen kan bevirke nogén Forandring af de oprindeligt frem- 

bragte Stoffer, har jeg senest forsögt endnu en tredie Fremgangsmaade 

til Fremstilling af hine Stoffer eller af bestemte Forbindelser deraf i 

særskilt Tilstand. 

Efter nemlig at have fraskilt det paa ovenfor anförte Maade ved 

almindelig Temperatur ligefrem, og derpaa efter passende Inddestille- 

ringer, udskilte Acechlorplatin, inddestillerer jeg den frafiltrerede og ved 

de förste Udvadskninger med Acetone erholdte sortebrune Oplösning 

indtil fuld Törhed. Derpaa udtrækker jeg Massen med kold Acetone i 

smaa Portioner: jeg erholder derved tilsidst en guulagtig graasort Masse, 

hvoraf jeg ved Kogning med Acetone faaer en Oplösning, som ved 

fortsat passende Behandling giver en ny Portion Acechlorplatin*). Jeg 

inddestillerer atter den ved Udtrækning med kold Acetone erholdte Op- . 

lösning til Törhed og gjentager Extractionen med kold og derpaa med 

kogende Acetone; undertiden faaer jeg herved endnu en lille Portion 

*) Af hiin blot meer eller mindre inddestillerede Oplösning udkrystalliserer alminde- 

ligviis intet Acechlorplatin. i 
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Acechlorplatin. Det ved kold Acetone erholdte Udtræk indtörres atter 

ved Destillation, og den indtörrede Masse behandles igjen som för. Nu 

faaes almindeligviis ei længer Acechlorplatin ved Udkogning af det i 

kold Acetone uopliselige; — og ved ny Inddestillering er Destillatet, 

som de første Gange har været meget syrerigt, kun lidet suurt. Til 

fuldstendig Ophör af suur Reaction ved Destillatet vilde fordres endnu 

mangfoldige Indtörringer ved Destillation med nye Portioner Acetone. 

For at forkorte denne Deel af Arbeidet, foretager jeg derfor, naar hiint 

Punct er naaet, en omhyggelig Extraction af den indtörrede Masse 

(ved Udtvering &e.) med et Par Portioner Æther, hvilken nu snart kun 

giver en temmelig svagt farvet og syrefrie Vædske. Efter fuldstændig: 

Fraskilling af Ætheren ved Massens Henstand i Vacuum over Svovl- 

syre udtrækker jeg atter med kold Acetone, hvorved nu (rimeligviis som 

en Fålge af den ved Ætheren fuldkomment fraskilte Syre) tilbagebliver 

en sort Masse. Udtrækket inddestilleres nu atter til Törhed, hvorved 

det almindeligviis giver et syrefrit Destillat. 

At det saaledes behandlede Platinharpix udtrække vel baade 

Æther og Alcohol, og især den sidste, en ei ubetydelig Mængde; men 

de antage dog nu langt tidligere end ellers kun en meget svag Farve; 

og den aleoholiske Oplösning rödfarver ikke Lakmuspapir, og heller ikke 

giver den (end ei de fürste stærkt farvede Portioner) med Vand en suur 

reagerende Vædske. Ogsaa bör mærkes at dette alcoholiske Udtræk ved 

Destillation giver en Vædske, der ei i mindste Maade forraader Tilstede- 

værelse af Saltæther, hvilket derimod finder Sted ved det af Harpix, 

forud behandlet med Vand. Saavel det alcoholiske Udtræk som det ved 

Acetone giver som får med Ammoniakluft det gulesaltagtige Bundfald. — 

Som antydet haaber jeg ved en sammenlignende Undersögelse 

over de Stoffer, som kunne faaes ved Ammoniak, saavel af det alcoholiske 

Udtræk af hiint Platinharpix, som af Udtræk ved Acetone (benyttet deels: 
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ene, deels efter Udtrekningen med Alcohol) at erholde nærmere Oplysning 

om dette andet Hovedproduct af Virkningen mellem Platinchlorid og 

Acetone; men da en anden Række af Forsög i nogen Tid vil afholde 

mig fra hiin Gjenstand, saa har jeg ei længer villet udsætte, at give 

denne, som jeg iövrigt selv! meget vel föler, temmelig ufuldstændige 

Beretning derom. ; | 
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I den sidste Afhandling, jeg havde den Ære at indsende til Selskabet, 

siete jeg i en kort Oversigt at fremstille de uddöde Arter og Slægter 

af Pattedyrenes Klasse, der får sidste Jordomvæltning beboede Höi- 

sletterne af det tropiske Brasilien. Det var min Hensigt at lade umid- 

delbart fölge derefter en Oversigt over de övrige Dyreklasser, begyndende 

med Fuglene, af hvilke jeg besidder ikke ubetydelige Levninger; men 

senere indtrufne Omstændigheder bestemte mig til at forandre denne 

Plan. Jeg har nemlig havt det Held, paa tvende senere Reiser at samle 

saa talrige Bidrag til Pattedyrenes Naturhistorie, at jeg anseer det for 

nödvendigt, förend jeg gaaer over til Behandlingen af de övrige Dyre- 

klasser, at indsende disse Bidrag, der ville tjene til at fuldstændiggjåre 

den Skizze af Forverdenens Pattedyrskabning, som udgjorde Gjenstanden 

for den forgaaende Afhandling. 

Dog inden jeg gaaer over til den specielle Bearbeidelse af Gjen- 

standen, være det mig tilladt at forudskikke nogle almindelige Bemærk- 

ninger, der kunne ansees som en Fortsættelse af dem, jeg i en foregaaende 

Afhandling har havt den Ære at forelægge Selskabet, angaaende de 

almindelige Forholde, under hvilke de fossile Knokler forekomme her. 

De indeholde saadanne Resultater, som efter deres Natur for Størstedelen 

first da kunde uddrages med Sikkerhed, naar den hele Mark var udtømt, 

der udgjorde Maalet for det forste Afsnit af mine Hulereiscr. Dette Afsnit 

er nu sluttet, og indbefatter det hele östlige Affald af den lave Bjergryg, 

E et 
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der danner Vandskjellet mellem Floderne Paraopeba og Rio das Velhas, 

eller, med andre Ord, den vestlige Halvdeel af Rio das Velhas’s Floddal. 

Denne Bjergryg bestaaer i den störste Deel af sin Udstrækning af 

Kalksteen. Da jeg paa mine senere Reiser har havt Leilighed til at undersöge 

denne Bjergdannelse paa en Mængde nye Punkter og under meget tydelige 

Forholde, seer jeg mig nu istand til med mere Sikkerhed at bestemme dens 

Alder, som tidligere Undersøgelser havde ladet mig miskjende*). 

Fölgende korte Charakteristik af denne Ralksteen vil ikke lade 

nogen Tvivl om, at den henhörer til den ældste Flötsdannelse, og at 

den stemmer paa det fuldkomneste med de Underdannelser af samme, 

der i Tydskland ere bekjendte under Navn af “Zechstein” og “Höhlen- 

kalkstein.” Den er af en blaalig, snart mörkere, snart lysere Farve, af 

fiinkornet chrystallinisk Textur, der gaaer over i det tætte, i Bruddet ofte 

noget splintret. Den er udmærket tydeligen schichtet i horizontale Lag af 

forskjellig Tykkelse, fra nogle Tommer til flere Fod. Den danner Banker 

af meget betydelig Mæpgtighed, og synes udbredt over den störste Deel 

af det indre Brasilien. 

Overfladen af denne Kalksteen frembyder meget ofte en besyn- 

derlig Art af Ujævnheder, der bestaae i smaae, paa det tætteste til 

hinanden trængte, jævnt afrundede Fordybninger, som grændse til hinanden 

med skarpt fremtrædende Rande. Disse Ujævaheder ere af een til tre 

+) Den fuldkomne Mangel i disse Egne af den store Steenkul-Sandsteenformation gjör 
det overmaade vanskeligt at trække Grændserne mellem Dannelserne af Overgangs- 

og Flötsperioderne i denne Deel af Brasilien. Umiddelbart paa de guldholdige Lag 

af Overgangsdannelsen, der sammensætte Hovedkjæden af Centralbrasiliens Bjerg- 
system, hviler en Kalksteen, som jeg nödes til at henføre til samme geologiske 
Hovedperiode. Mellem denne Kalksteen og den store Dannelse, der udgjör Gjen- 
standen for nærværende Betragtninger, har jeg ei scet mig istand til at trække nogen 
bestemt Grændse, og jeg lod mig heraf forlede til at henføre hele denne Dannelse 

til Overgangsperioden. Men da jeg seer, at denne samme Vanskelighed, der gjen- 
tager sig i andre Lande, ei har afholdt fra at henfôre de med den brasilianske 

Hulekalk beslægtede Dannelser til Flötsperioden, i hvilken unægtelig alle dens Cha- 
rakterer anvise den sin Plads, har jeg ei taget i Betænkning at folge dette Exempel. 
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Tommer i Gjennemsnit, og see ud som om de kunde vere Indirykkene 

af Slagene af en afrundet Hammer paa en blåd Masse. 

De underste Lag af denne Ralksteen afvexle paa flere Steder 

med meget tynde Lag af Talkskifer, Sandsteen eller Leerskifer, hvilke 

Lag undertiden have en saa ringe Udstrækning, at de forvandles til 

isolerede Plader. Den er riig paa Gips, der findes indsprængt i den i 

Form af smaae Chrystaller, og gjennemsættes ofte af Gange og: Aarer 

af Qvarts og Ralkspath, i Forening med hvilken sidste jeg og har fundet 

Stinkpath i den. Paa eet Sted er der fundet Blyglands i den (ved Abaité), 

men foruden denne har jeg hidtil ei bemærket Spor til noget andet 

Metal ligesaalidt som til organiske Levninger. 

I den omtalte Afhandling har jeg alt bemærket, at denne Ralk- 

steen er gjennemsat i alle Retninger af utallige Rlöfter, og at disse 

Rlöfter ere fyldte med Jord af diluviale Nedlag. Angaaende det nær- 

mere ved disse Forholde henviser jeg til bemeldte Afhandling, saavelsom 

angaaende de almindelige Forholde, under hvilke Levningerne af For- 

verdenens Dyreskabning forefindes i dem; nogle mere specielle Betragt- 

ninger vedkommende sidste Punkt skulle blive Gjenstanden for de fölgende 

Linier. 

I alle de Rlöfter, der oventil ere aabne, er Udfyldningsjorden 

ved den senere Indvirkning af Vandet aldeles eller for Størstedelen 

udskyllet; imidlertid vil man næsten altid bemærke i Fordybningerne og 

Sandklöfterne af Væggene Rester af denne Jord, som oftest forhærdet 

ved Ralkzinter, der synes at have modstaaet Elementernes Indvirkning, 

som for at tjene til Beviis paa den almindelige Udbredning af hiint 

Jordnedlag. 

Hvor Rlöfterne oventil ere beskyttede mod den umiddelbare Ind- 

. virkning af Atmosphærens Vandnedslag, er deres Indhold af lise Jordlag 

mere eller mindre blevet forskaanet; thi selv i de Huler, hvor låbende 

Vand har fundet en Gjennemgang, finder man ofte endnu betydelige 
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Levninger af denne Jord klæbende til Loftet og Siderne, eller leirede | 

paa Steder hævede over Vandets Virkekreds. 

Dog, det er fornemmeligen i de Huler, der ere unddragne ogsaa 

fra denne mere middelbare Indvirkning af Vandet, at disse Jordlag have 

vedligeholdt sig; og her vilde Naturforskeren have seet sig i Besiddelse 

af et uudtémmeligt Forraad for de vigtigste Efterforskninger, hvis Viden- 

skabernes velgjårende Lys havde kunnet lede Industriens Virksomhed. 

Men desværre, uden at agte paa disse Helligdommes kostbare Reliquier, 

udtömmer Brasilianeren Hulernes Jordlag for at uddrage den i samme 

indeholdte Salpeter, og den Masse af Jord, der paa denne Maade er 

udført af Hulerne, overstiger alle Forestillinger. Den samme Sorglåshed, 

der udgjör et saa væsentligt Track i Brasilianerens Charakteer, kundgjér 

sig ogsaa i Bearbeidelsen af denne Industrigreen. Hvis den udtömte 

Hule blev forsynet med et nyt Indlæg af lås Jord, vilde denne sik- 

kerligen (Erfaringen har lært det) om kortere eller længere 'Tid være 

svangret paany med Salpeter; men ligesom Brasilianerens A gerdyrknings- 

system förer med sig, med hvert Aar at forvandle en Deel af Landets 

skjénneste og frugtbareste Strækninger til en Orken, saaledes arbeider 

han, ubekymret for Fremtiden, ogsaa her efter et System, der med Tiden 

vil bringe Hilden til denne for Landet saa vigtige Industrigreen til 

at udtörre. 

Ingen, der har Fölelse for ophöiede Naturskjünheder, har vel 

uden Sorg kunnet vere Vidne til denne planmessige Tilintetgjörelse af 

Tropeverdenens fortrinligste Ziir, de majestætiske Urskove, og maaskee 

har Botanikeren allerede at beklage Tabet for stedse af flere af Trope- 

naturens skjönneste Frembringelser. Dog, hvad er vel dette Tab i Sam- 

menligning med det, Zoologien har lidt i de Millioner af Levninger 

af en uddöd Dyreskabning, der ere tilintetgjorte og sporlös forsvundne ved 

Udtagelsen og Bearbeidelsen af Hulernes Salpeterjord. 

Antallet af Huler, jeg har besøgt paa den venstre Bred af Rio 
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das Velhas, belöber sig til 106. Nogle af disse har gjennemlåbende 

Vand beråvet deres oprindelige Indhold af Jord eller idetmindste uddraget 

af denne Jord den Substans, for hvis Skyld de bearbeides. Disse Huler 

have ei heller afgivet noget Udbytte for mig; men deres Tal er meget 

ringe. Den uden Sammenligning langt störste Deel af de af mig under- 

søgte Huler have viist de umiskjendeligste Spor til, at de have unddraget 

fra Elementernes Indvirkning og opbevaret indtil vore Dage i sin oprin- 

delige Tilstand en större eller mindre Deel, ja ofte den samtlige Masse 

af den Jord, der ved sidste Jordrevolution nedlagdes i dem. Men 

desvære er, som jeg alt har bemærket, til ubodeligt Tab for Viden- 

skaben, denne Jord nu for Störstedelen forsvunden; ikkun adspredte og 

knuste Levninger af Forverdenens colossale Dyreskabning, henkastede af 

Arbeiderne mellem Hobene af Rullestene, der forefandtes i Jorden, vidne 

om, at næsten uden Undtagelse alle disse Huler vare Gjemmesteder for 

saadanne Levninger. 

Dog, i endeel af disse Huler have Arbeiderne endnu sparet en 

ringe Deel af deres classiske Indhold, og det er af disse ubetydelige 

tiloversblevne Rester af deres fordum mægtige Jordnedlag, at det er 

lykkedes mig at uddrage det hele Antal af Levninger, der danne Grund- 

laget for de i denne saavelsom i den foregaaende Afhandling nedlagte 

Skizzer. Endnu nogle Aar, og ethvert Spor af den uddüde Byreskabning 

i Rio das Velhas’s Floddal vil for stedse være forsvundet. 

Oprindelsen til disse Knokleansamlinger i Hulerne har jeg omstæn- 

deligen udviklet i de foregaaende Afhandlinger, hvor jeg har viist, at 

det ingen Tvivl er underkastet, at de i de allerfleste Tilfælde have 

været slæbte ind af Rovdyr, der beboede Hulerne. Som saadanne have 

vi alt lært at kjende Tigre, Ulve, Bjørne, Hyæner og Schakaler, og 

nærværende Afhandling vil gjüre os bekjendt med endnu et Rovdyr, 

mærkeligere end alle de nævnte og ei vigende Pladsen for nogen af dem 

i Störrelse, Glubskhed og Styrke. 
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Vi see saaledes, at i hine Tider Rio das Velhas’s Floddal hærjedes 

af en Mængde frygtelige Rovdyr, og at alle Hulerne og Rlöfterne i 

Bjergkjeden, der begrændser denne Dal mod Vesten, vare Tilflugtssteder 

for disse Dyr, der udbredte Död og Odeleggelse rundt om sig. 

Den største Deel af disse Rovdyrslegter er nu forsvunden af 

Skuepladsen for deres fordums üdelæggende Virksomhed, og de, som ere 

traadte i deres Sted, afvige aldeles fra hine i det væsentlige Træk af deres 

Levemaade, der har opbevaret deres Minde til vore Dage. Der gives 

nemlig for Tiden intet Rovdyr i Brasilien, der gjör Hulerne til sit regel- 

mæssige Opholdssted, eller som fortærer sit Rov i samme, og saaledes 

kunde give Anledning til Knoklesammenhobninger, Jiig dem, vi beundre fra 

den sidstforgangne Jordperiode. En saa stor Afvigelse i Levemaaden af 

beslægtede Dyr maa vistnok vække vor Forundring, og maaskee torde 

Forklaringen af dette Phænomen være at såge i væsentlige Forandringer 

af physiske Forholde paa vor.Planets Overflade. 

Efter disse forudskikkede Bemærkninger gaaer jeg over til den 

egentlige Gjenstand for nærværende Afhandling, nemlig en kortfattet 

Fremstilling af de nye Slægter og Arter af en uddöd Pattedyrskabning, 

hvormed det er lykkedes mig at kunne foröge den i sidste Afhandling 

indsendte Oversigt, samt en fuldstændigere Charakteristik af flere af de 

Dyr, som Mangel paa tilstrækkelige Sammenligningsmidler dengang ikkun 

tillod mig forelöbigen at omtale. 

Da jeg Intet har at tilföie til det Lidet, jeg i foregaaende Af- 

handling kunde meddele angaaende Myrebjörnenes Familie, begynder jeg 

nærværende Oversigt med den næstfélgende eller 



Bæltedyrenes Familie. 

Blandt de nulevende Arter af denne Familie, jeg tidligere har 

omtalt, har jeg anfört een af den egentlige Slægt Dasypus, hvilken jeg 

paa Grund af Bestandigheden af dens Bælters Antal holdt for at være 

Forfatternes Dasypus octocinctus. Jeg har senere havt Leilighed til at 

undersöge endnu endeel Individuer af denne Art i alle Aldre, ja selv 

som Fostre, og har overbeviist mig om, at dette Antal af dens Bælter 

virkelig vedligeholder sig med en mærkelig Bestandighed. Da der saa- 

ledes ingen Grund er til at forandre denne Arts ældre Benævnelse 

Dasypus octocinctus, kalder jeg det af mig forhen foreslaaede Navn 

D. uroceras tilbage, saameget mere, som jeg senere har overbeviist 

mig om, at den Charakteer, hvorpaa det er bygget, er tilfældig, og hidrö- 

rende fra en oprindelig Beskadigelse af Halens Spids”). 

Foruden denne have senere Iagttagelser lært mig at kjende endnu 

een Art af den egentlige Slægt Dasypus, der forekommer i disse Egne. 

+) Flere Dyr, der opholde sig i eller ved Huse, fremvise ofte betydelige Beskadigelser 
af forskjellige Dele af Legemet, og navnligen af Halen, forvoidte ved Sandloppen 
(Pulex penetrans). Saaledes seer man ofte Sviin, der paa denne Maade have 

mistet endeel af Halen, og hvor den tilbageblevne Stump er opsvulnet i Enden, 

og meer eller mindre vanskabt ved Colonier af disse farlige Snyltedyr, som for- 

berede dette Organs fuldkomne Undergang. Af Huusrotten (Mus setosus m.) er det 

vanskeligt at finde et Individ, der ei paa en eller anden Maade er misdannet af de 
erteformige Knuder, i hvilke de drægtige Hunner af dette lille Insekt opsvulne. 

Hos sidstnævnte Dyr er vel Orene det Organ, der er meest udsat for disse An- 

greb, men dog har jeg ogsaa fundet Halen beskadiget paa samme Maade. Hos 
nogle Individuer af den mindre Myrebjörn (Myrmecophaga tetradactyla) har jeg 

havt Leilighed til at iagttage lignende Mutilationer af Halens Spids, og da jeg hos 

disse Individuer bemærkede Sandlopper indborede under Huden paa de forskjellige 

Steder af Legemet, er det ingen Tvivl underkastet, at Beskadigelsen af Halen ogsaa 

hos dette Dyr hidrører fra samme Aarsag. Man kundetroe, at Paudserbediekningen 

af Halen hos den her omhandlede Tatu maatte sikkre den mod disse smaae Fjender, 

men dette Dyr trænger sig igjennem de tykkeste Callositeter paa Halen og under 
Fodsaalerne, selv paa Folk, der, ved stedse at gaae barfodede, have Overhuden 

paa disse Steder overordentlig tyk og haard. 

Fid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. i Ff 
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Jeg har seet et Individ af denne Art, der desværre undslap mig inden 

jeg havde underkastet det en nærmere Undersögelse. Den er betydelig 

mindre end den foregaaende, af lys blygraa Farve og adskiller sig ved 

forste Oiekast fra hiin ved sin meget længere, spids tillöbende og fortil med 

en udstaaende Rand forsynede Tryne. Den kaldes af Indianerne 

Tatu-mirim, det er: den lille Tatu, af Brasilianerne: Tatu de folhas, det er: 

Bladtatuen. Denne sidste Benævnelse er tillagt den, fordi den fornem- 

melig söger sin Niering under det affaldne Löv i Skove og ved at om- 

rode dette frembringer en Raslen, der forraader dens Nærværelse. Hos 

den foregaaende Årt var Graveevnen sunket ned til en ubetydelig Grad; 

hos denne er den saa at sige ganske forsvunden; idetmindste graver dette 

Dyr ikke i den faste Leerjord, og man skal aldrig finde dens Klöer 

besmudsede med denne Jord, som paa de üvrige Tatuarter. Den und- 

drager sig sine Fjender ved at skjule sig under det formuldede Plante- 

affald i Skovene, og heri besidder den en særdeles Færdighed. Denne 

nydelige lille Art af Bæltedyr har et endnu finere og mere velsmagende 

Kjöd end den foregaaende, og af denne Grund tillægges af Mange Navnet: 

Tatu-gallinha eller Hönsetatu, denne Art, til Adskillelse fra den fore- 

gaaende, som da formedelst sit noget grovere Kjöd hedder Tatu-veado 

eller Hjortetatu. 

Jeg har alt i en foregaaende Afhandling omtalt en fossil Art af 

denne Slægt, som jeg efter de faa Levninger jeg dengang besad, ei 

formaaede at adskille fra den nulevende Dasypus octocinctus. Senere, 

paa fuldstændigere Materialier byggede Sammenligninger, lede mig 

imidlertid nu til at antage: at den fossile Art, der vel i höi Grad stemmer 

overeens med den nulevende D. octocinctus, dog viser bemærkbare For- 

skjelligheder fra denne, saavel i flere andre Dele af Legemet, som især 

i Hovedets Bygning, idet den navnligen har en kjendelig kortere Snude. 

See for denne Art Tab. XIV. Fig. 7, 9, 12. 

Mindre Vanskelighed med Hensyn til Adskillelsen fra de nulevende 
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Arter volder en anden fossil Art af denne Slægt, som jeg senere har 

været saa heldig at opdage. Dens Knokler, sammenlignede een for een 

med de tilsvarende af Dasypus octocinctus, vise alle tydelige specifiske 

Forskjelligheder, og dens Væxt overtraf mere end det dobbelte denne 

nulevende Art. Dens Skjolde adskille sig ved förste Oickast fra de af 

D. octocinctus ved de stærke Punkter, hvormed deres fordybede Linier 

ere forsynede, og paa Grund af dette let iöinefaldende Kjendetegn kalder 

jeg den D. punctatus. See Tab. XIV. Fig. 6, 40, 11. Til denne Art 

hörer ogsaa, blandt de forhen sendte Tegninger det paa Tab. XIM. 

Fig. 5 afbildede Laarbeen. 

Slægten Dasypus træder saaledes ind under de samme Forhold, 

jeg i min foregaaende Afhandling har gjort opmærksom paa, som gjæl- 

dende for flere Pattedyrslegter, nemlig, at de nulevende Arter ere Re- 

præsentantere for meget lignende af den sidstforsvundne Dyrskabning; 

men at denne tillige indesluttede andre Artsformer, der væsentligen 

afvige fra de nulevende, og som stedse udmærke sig ved deres betydeligere 

Legemsstürrelse. 

Af Slægten Xenurus have mine senere Reiser sat mig i Besid- 

delse af endeel fossile Levninger. De tilhöre en Art, der viser megen 

Overeensstemmelse med den her nulevende Xenurus nudicaudis, og som 

jeg indtil videre kalder Xenurus antiquus. See Tab. XIV. Fig. à, 8. 

Til det Lidet, jeg hidtil kjendte af Slægterne Euryodon og 

Heterodon, har jeg senere ei været saa heldig at kunne tilföie nye Bidrag ; 

derimod seer jeg mig istand til næsten at fuldstændiggjåre Osteologien 

af Chlamydotherium Humboldtii, af hvilket jeg i foregaaende Afhand- 

ling har givet en kort Charakteristik. Foruden de forhen sendte 

Tegninger af dette Dyr fremstiller Tab. XIV. Fig. À Underkjæven af 

samme. Om den anden Art af denne Slægt C. giganteum har jeg intet 

videre at tilföie. 

Rundskaben om den indre og ydre Bygning af det colossale 
Ff* 
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Overgangsdyr, jeg har. opstillet under Navnet Hoplophorus euphractus, 

har jeg seet mig istand til at foröge med endeel senere tilkomne Bidrag, 

der tillade mig at udfåre i mere Detail den korte Skildring, jeg i min 

foregaaende Afhandling gav af den. Da jeg imidlertid af Hr. Daltons 

Afhandling, der nu er kommet mig ihænde, seer, at det er et Dyr af 

denne Slægt, som afdåde Sello har fundet i Banda oriental og indsendt 

til Berlinermusæet, henviser jeg Læseren til denne Afhandling angaaende 

den, fuldstændigere Kundskab om denne Slægt. 

Angaaende dets Pandser, maa jeg bemærke, at det ei, som de 

nulevende Bæltedyr, var forsynet med bevægelige Bælter. Smaaskjoldene, 

hvoraf det er sammensat, ere kredsformige, höist zürligen betegnede paa 

deres Overflade med en fordybet ringformig Figur, der er omgivet af 

8—9 mindre lignende, og sammenvoxede tidligere indbyrdes end Skjoldene 

hos de nulevende Bæltedyr. Paa Midten af Ryggen antage Smaaskjoldene 

en aflang firkantet Form, og föie sig til hinanden i regelmæssige Tver- 

rader, saa at der opstaae virkelige Bælter, men disse ere, som bemærket, 

ei bevægelige over hinanden. See for dette Dyr, foruden dei foregaaende 

Afhandling anförte Tegninger, Tab. XV. og Tab. XVI. Fig. 1—7. 

Det Selloske Dyr afviger i Formen af sit Pandser, saavelsom i 

Detaillen af sin Beenbygning tilstrækkeligen fra det her omtalte, for at 

danne en egen Årt, for hvilken jeg foreslaaer, efter den fortjenstfulde 

Opdager Artsnavnet Hoplophorus Selloi; derimod besidder jeg endeel 

Skjolde af Skulderpandseret af en fra H. euphractus forskjellig Art, der 

synes mere at stemme overeens med den Daltonske Beskrivelse af Skjol- 

dene hos H. Selloi, og som jeg indtil videre holder for at hidröre fra 

dette Dyr. See Tab. XIV. Fig. 2, 5, 4. 

Af Slægten Pachytherium ere mig senere ingen videre Levninger 

forekomne. 

Bæltedyrenes Familie er saaledes, siden min sidste Afhandling, 

foröget med een Art for den nulevende Fauna, og med een Slægt og 
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tre Arter for den forsvundne. Disse tilkomne Bidrag tjene til at bekræfte 

og tildeels til at udvide de Resultater, som Betragtningen af denne Fa- 

milies Forhold i de tvende Jordperioder gav mig Anledning til at opstille 

i den foregaaende Afhandling. Dengang kjendte jeg fire Slægter og 

fire Arter*) for nærværende, og sex Slægter med syv Arter for den for- 

svundne Periode. Nu besidder jeg fire Slægter med fem Arter for hiin, 

og syv Slægter med ti Arter for denne. Overlegenheden af denne Fa- 

milie i hiin Periode bliver altsaa endnu större end man dengang turde 

antage, og stiger hvad Arterne angaaer til det dobbelte. Den störste 

Deel af Slegtsformerne, der dengang levede, er forsvunden, men For- 

modningen, jeg alt dengang yttrede, at alle de nulevende Slegtsformer 

ogsaa da existerede, har tiltaget i Sandsynlighed, idet allerede cen Slegts- 

form mere af de nulevende er efterviist for hiin Periode: Slægten Xenurus. 

Hvad Forholdet af Arterne angaaer for disse to Perioder, da have vi 

seet, at een Slægt af denne Familie (Dasypus) er traadt ind under 

den Lov, som Betragtningen af flere Slægter af Gnavernes Familie for- 

anledigede mig til opstille, nemlig: at de nulevende Arter havde deres 

Repræsentantere i hiin Periode, der udvise en höi Grad af Liighed med 

samme, men at ved Siden af disse optraadte andre Arter, væsentligen 

forskjellige fra dem, og betydeligen overlegne i Störrelse. 

Dovendyrenes Familie. 

Denne Familie, der i Fortiden spillede en langt vigtigere Rolle, 

end i vore Dage, har ved mine senere Undersögelser modtaget endeel 

Bidrag. 

Da jeg ved Nedskrivningen af forrige Afhandling ei havde ved 

Haanden den Deel af min Samling, der indeholdt Levningerne af 

+) Tolypeutes tricinctus, der, som bemærket, ved en Feiltagelse var optaget i Listen, 
bor gaae ud. 
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Slægten Coelodon, maatte jeg dengang indskrænke mig til en forelöbig 

Skizze af dette Dyr, hvilken jeg nu seer mig istand til at fuldstændiggjåre. 

Slægten Coelodon danner en mærkelig Overgang imellem Slæg- 

terne Bradypus og Megalonyx. Dens Tandsystem stemmer saavel i 

Antal som i Form og Bygning af 'Tænderne paa det nöieste med det af 

Slægten Bradypus*). Dens Rlöer ere alle meget sammentrykte, som 

hos de nulevende Dovendyr, men af meget forskjellig Störrelse, som hos 

Megalonyx. Dens Bagfod er, som hos begge de nævnte Slægter, fordreiet, 

men i Mechanismen af sin Fordreining stemmer den med Megalonyx, 

idet denne ikke fremkommer ved Artikulationen af Underlaaret med Spring- 

benet, men ved Artikulationen af dette Been med Mellemfodens Been. 

Den havde en kraftig: Hale som Megalonyx. Dens Exerementer afvige 

i Form og Udseende fra dem af det trefingrede Dovendyr. Hos dette 

ere de i Form af smaae ægformige haarde Legemer, fuldkommen over- 

eensstemmende i Udseende med dem af Geden og Hjorten; hos Coelodon 

udsondredes de i större Masser. Denne Forskjellighed antyder en til- 

svarende Forskjellighed i Bygningen af Tarmekanalen, men den fuld- 

komne Lighed i disse Dyrs Tandsystem leder dog til at antage en stor 

Overeensstemmelse i deres Levemaade. Vi have derfor Grund til at 

formode, at Coelodon maquinense, skjündt af Störrelse som 'Tapiren, har 

næret sig af Træernes Löv, som Dovendyret. De store sammentrykte 

Rlöer og den kraftige Hale synes at være givne Dyret til at klattre med, 

og Fordreiningen af Bagfoden er et Forhold, der idetmindste i Viden- 

skabens nærværende Tilstand, ei tillader mindste Tvivl om dens klattrende 

Levemaade. 

+) Jeg har angivet tre Kindtænder i Underkjæven, men jeg seer, at den beskadigede 
Tilstand af Kjeven ei tillader at afgjôre med Bestemthed, om ci en fjerde Tand 

har været tilstæde. Ligeledes maa jeg bemærke, at den smalle Kindtand, jeg har 

omtalt som den bageste i Overkjæven, ei indtager denne Plads, men staaer foran 

de andre; og at den stemmer paa det nöieste i Form med den forreste Kindtand i 
Overkjæven af Bradypus tridactylus. Hos begge liguer den skuffende en Skæretand 

af Kapivaren. 
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Disse Betragtninger kunne tjene som Overgang til de, jeg i min 

foregaaende Afhandling har anstillet, angaaende Klattreevnen af den 

Slægt, jeg nu gaaer over til, nemlig af Megalonyx, og ville sikkert tjene 

til Bekræftelse af samme. 

Jeg vil her endnu tilföie en Bemærkning angaaende et Punkt i 

sidstnevnte Dyrs Organisation, som jeg har undladt at anföre i den 

omtalte Afhandling, og som ei mindre tjener til Bestyrkelse for Antagelsen 

af Klattreevnen hos Megalonyx, nemlig at den store Klo paa Bagfoden 

er aldeles forskjellig i sin Form fra Klöerne paa Forfödderne, idet den 

er mere krumböiet og stærk sammentrykt. De gravende Dyr af de Slöves 

Orden, som Tatuerne, have Klôerne paa Bagfödderne bredere end paa 

Forfödderne, da de tjene som Skovlen til at bortskaffe den med Födderne 

löskradsede Jord. De Dyr af denne Orden, der ei grave, men kradse i 

Jorden, som Myrebjörnene, besidde til dette Oiemed en mægtig sam- 

mentrykt Klo paa Forfödderne, men hvorledes et saadant Vaaben, 

anbragt paa Bagfoden, har kunnet tjene til dette samme Öiemed, indsees 

ei lettelig. 

Jeg bemærkede endvidere, at nogle Omstændigheber havde ledet 

mig paa den Formodning, at Megalonyx var forsynet med et Slags 

Pandser. Denne Formodning have senere Opdagelser bestyrket. Dog 

viser Megalonyx’s Pandserbedækning endnu kun en fjern Lighed med 

Bæltedyrenes, ja den synes at have været saa ufuldkommen, at denne 

Omstændighed ei vil kunne svække Grundene, der tale for dette Dyrs 

Rlattreevne. De Skjolde, som jeg henförer til denne Dyreslegt, fordi 

de ere fundne i en Hule, der indeholdt talrige Legninger af tre store 

Arter af samme, udmærke sig derved fra Tatuernes, at de til alle Sider 

ere omgivne af en fri afrundet Rand, saa at de vise, at de ei have været 

i umiddelbar Berörelse med hinanden. De ere dernæst, selv forholdsviis, 

langt större, saaat deres Tal ei kan have været meget betydeligt, hvorom jeg 

endmere overbevises ved det forholdsviis ringere Antal af dem, jeg fore- 
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fandt i Hulen i Sammenligning med den store Mængde af Knokler. De 

ere paa deres ydre Flade forsynede med höist zürlige Reliefs, der fore- 

stille endeel ophüiede ovale Plader, omgivne hver af en Krands af mindre 

kredsformige Ophöininger. 

Paa nogle af disse Skjolde hæve sig de nævnte Plader i Form af 

stumpe Kegler, og her have Skjoldene indtil tre Tommer i Tykkelse. 

Disse Skjoldes overordentlige Størrelse og Tykkelse, i Forening med de 

regelmæssigen ordnede Reliefs, der zire deres ydre Flade, give dem i 

den Grad Udseendet af Runstprodukter, at kun Synet af Brudfladerne 

har kunnet overbevise de Personer, jeg har foreviist dem, om det Modsatte. 

Tilstædeværelsen' af et rudimentariskt Pandser hos Megalonyx er 

unægtelig et interessant Tilnærmelsestræk til Bæltedyrenes Familie, og vi 

have saaledes i den hele Række af undergangne Slægtsformer af nær- 

værende og foregaaende Familie, der ere hentede fra Jordens Skjöd, en 

uafbrudt Udviklingsfålge fra Bæltedyrenes til Dovendyrenes Familie. 

Hos Chlamydotherium saae vi saaledes Rindtnderne at vise en 

langt betydeligere Tyggeflade, end hos de nulevende Bæltedyrslægter, og 

i den Henseende knytte de sig til Dovendyrenes Familie og navnligen til 

Megalonyx*). At denne Forskjel i Tændernes Form maa medföre en 

Forskjel i Levemaade er unægtelig, og vi nödes til at antage, at de 

colossale Dyr, hvoraf denne Slægt i hine Tider bestod, paa Grund af 

deres 'Tandbygning, have udelukkende levet af Planter. Dette gjelder 

endnu mere om Slægten Moplophorus, hvis Tænder ei i fjerneste Maade 

minde om "Tænderne hos de nulevende Bæltedyr, idet deres udbredte 

og fuldkommen jævne Tyggeflade, udelukker enhver Formodning om 

animalsk Kost. Vi have seet, at dette Dyr, der, hvad dets Pandserbe- 

klædning og hvad Bygningen af dets Fådder angaaer, er et fuldkomment 

+) De isolerede Tænder af Chlamydotherium ere endog ei sjelden vanskelig at adskille 
fra dem af Megalonyx efter deres Form. Men i deres Structur viser sig den 
væsentlige Forskjel, at hos Megalouyx ere de forsynede med en ydre tynd Skal 

(Corticalsubstanz) om Emaillen, der mangler hus Chlamydotherium. 
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Bæltedyr, viser det höist mærkelige Tilnærmelsestræk til Dovendyrenes 

Familie, at dets Aagbue er forsynet med den for denne Familie ellers 

eiendommelige nedadstigende Arm. 

Slægten Pachytherium vil, bedre kjendt, sandsynligviis tilbyde 

endnu flere Tilnærmelser til Dovendyrenes Familie, og fra denne Slægt 

fåres vi nu over til Megalonyx, der paa Grund af sin hele indre Orga- 

nisation med fuldkommen Ret er bleven stillet i sidstnævnte Familie, men 

som dog ved sit rudimentare Pandser endnu- knytter sig til den fore- 

gaaende eller Bæltedyrenes Familie. Da Megatherium i flere Dele af 

sin indre Bygning viser nogle Tilnærmelser til Tatuerne, som Megalonyx 

mangler (Forvoxningen af Tibia og Fibula; Mangel paa Fordreining af 

Bagfoden), tvivler jeg ikke om, at ogsaa dette Dyr har baaret et Slags 

Pandser, ja selv maaskee et noget fuldstændigere end Megalonyx. Endelig 

föres vi over til Slægten Coelodon, der med nogle Træk af Megalonyx 

forener andre af den nulevende Dovendyrslægt Bradypus. Hos dette 

Dyr er al egentlig Pandserbeklædning forsvunden; imidlertid synes ‘den 

at have havt en tyk med kalkagtige Concretioner gjennemtrængt Hud. 

Ved Nedskrivningen af forrige Afhandling kjendte jeg ikkun tre 

Arter af Slægten Megalonyx. Senere Reiser have foröget Antallet til 

fem. Af de tvende tilkomne stemmer den ene i Form og Störrelse nöi- 

agtig (efter Sammenligning med de af Cuvier afbildede Knokler) med 

Megalonyx Jeffersonii, saa at jeg nödes til at holde den for samme Art; 

den anden udmærker sig ved en for denne Slægt usædvanlig Spinkelhed 

i Bygningen af de faa Levninger, jeg besidder af den, hvorfor jeg til- 

lægger den Navnet Megalonyx gracilis. Af de i min foregaaende Af- 

handling omtalte Arter er een, M. Bucklandii, blevet mig fuldstændigere 

bekjendt. Den viser i sin Bygning at være den plumpeste af alle Arterne, 

og af enkelte Individuer at slutte opnaaede den större Dimensioner, end 

jeg dengang angav, ja overtraf endog M. Cuvierii i Stürrelse. Om 

Arterne af denne Slægt see, foruden de alt sendte Tegninger, Tab. XVI 

Vid. Sel. naturvid, og mathem, Afh. VIII Deel. Gg 
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Fig. 8, 9 og 10 og Tab. XVII Fig.4: M. Jejfersonü, samt Tab. XVI 

Fig. 11 og 12, Tab. XVII Fig 1, 2 og 5: M. Bucklandii. ; 

Af den uendelige Mangfoldighed, som Dovendyrene i hine Tider 

synes at have udfoldet, er mig senere endnu een Form bleven be- 

kjendt, hvilken jeg indtil videre betragter som en eiendommelig Slægts- 

form og opstiller under Navnet Sphenodon. Tænderne ere, hvad Struetur 

og Dannelsen af Tyggefladen angaaer, som Dovendyrets, men istedetfor 

at forestille Valtser, som paa alle de hidtil bekjendte Dyr af denne Fa- 

milie, ere de i Form af Regler, hvis Grundflade vender imod Bunden af 

Tandhullet og hvis Spids danner Tyggefladen, og synes som indkilede 

indenfra, hvorfra jeg har valet Benævnelsen af Slægten. Det Dyr, der 

har tilbudt mig denne Tandform, er af Störrelse som et Sviin. See 

Tab, XVII Fig. 5—10. 

Af de til Acleidoternes Orden henhörende Familier: Ruminantia, 

Pachydermata og Feræ har jeg vel senere forskaffet mig endeel Lev- 

ninger, men de tjene for Størstedelen ikkun til at udvide Rundskaben om 

den osteologiske Bygning af de för omtalte Arter, og ikkun een ny 

Art er tilkommet af Rovdyrenes Familie, nemlig en Art af Ratteslægten 

omtrent af Stürrelse som Cuguaren. See for de herhenhörende Arter 

de fölgende Tegninger; for Cynailurus minutus Tab. XVII Fig. 4, 2 

og 5; Felis sp., en Art af Störrelse som F. macroura Pr. Max., Tab. 

XVII Fig. 5; Felis sp., en Art större end Jaguaren, Tab. XVIII Fig. 

4086; Canis troglodytes*) (den brasilianske Huleulv) Tab. X VIII Fig.7; 

Speothos pacivorus (den brasilianske Huleshakal) Tab. XIX Fig. 1 og 2; 

Canis protalopex (den brasilianske Huleræv) Tab. XVII Fig. 9 og 10; 

Ursus brasiliensis (den brasilianske Hulebjörn) Tab. XIX Fig. 5 til 6. 

*) Jeg kaldte denne store fossile [undeart først Canis speleus, og har omtalt den 

under dette Navn i de foregaaende Afhandlinger; da jeg imidlertid seer, at man 
allerede har anvendt dette Navn paa en i Europas Huler nylig funden Art af denne 
Slægt, forandrer jeg mit til C. troglodytes. 
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Desto talrigere ere de Bidrag, jeg senere har erholdt til Fami- 

lierne, der danne Ordenen Myoidea, især til de mindre Arter af derme 

Ordens Familier, og disse Bidrag blive saa meget vigtigere, som det 

netop var det Punkt i min foregaaende Afhandling, der var forholdsvüs 

mindst fuldstændigt. Grunden til denne mindre Fuldstendighed har jeg 

angivet. Den langt större Deel af de fossile Levninger, der havde tjent 

til Grundlag for den forrige Skizze af den forsvundne Dyreskabning, 

hidrörte fra Dyr, der havde vere indslæbte i Hulerne af större Rovdyr. Af 

Knoklesammen hobninger af mindre Dyr, lige dem, der endnu findes ovenpaa 

Jordlaget i Hulerne, havde jeg ikkun fundet ubetydelige Spor, der 

hverken satte mig istand til at skaffe mig et bestemt Begreb om Sammen- 

sætningen af denne Egns forsvundne Pattedyrskabning i sine smaae Arter, 

eiheller om Rovdyret, der var Ophav til Sammenhobningerne af deres 

Knokler. Disse Spörgsmaale, inden hvis Besvarelse vor Kundskab om hiin 

Dyreskabning nødvendig maatte blive meget mangelfuld, seer jeg mig 

nu istand til for endeel at besvare; imidlertid maa jeg bede Selskabet at 

betragte de fölgende Linier blot som en forelöbig Skizze, thi Massen 

af Materialier er saa stor, at jeg i den nu forlöbne törre Aarstid, som 

tildeels har været änvendt til Reiser, neppe har havt Tid til forelöbigen 

at ordne dem; og först de fortsatte Undersögelser, som jeg agter at gaae 

over til i den nu indtrædende Regntid, ville bringe et nogenlunde Lys i 

denne overordentlige Mangfoldighed. 

Jeg begynder med 

Pungd yrenes Familie, 

forudskikkende en kort Charakteristik af de her nulevende Arter, hvilken vil 

blive nödvendig som Grundlag for Sammenligningen med de fossile Arter*). 

+) Da de ufuldstændige literaire Hjelpemidier, jeg er i Besiddelse af, og Afstanden, hvori 
jeg befinder mig fra alle Oplysninger i denne Henseende, ei tillade mig i alle Til- 

fælde at afgjére mcd Sikkerhed, hvorvidt en Art er ny eller beskreven, tor jeg ei inde- 
# 

Gg 
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“ Antallet af de nulevende Arter af Slægten Didelphis, jeg har havt 

Leilighed til at iagttage i den her omhandlede Egn, belöber sig til syv, 

og overtreffer saaledes Antallet, Azzara og Rengger angive for Paraguai, 

saavelsom det, Marcgraaf og Prindsen af Neuwied have iagttaget i 

Brasilien. | 

To af disse höre til Afdelingen af de större Arter, der udmærke 

sig ved lange hvide Börstehaar, som staae adspredte mellem Uldhaarene 

og rage betydeligen frem over samme. Den ene stemmer aldeles med 

Beskrivelsen, Prindsen af Neuwied giver af sin D. aurita, hvorfor jeg 

, holder den for denne Art, Den anden er meget kjendeligen beskreven 

af Marcgraaf under Navnet Cariqueya, men er bleven miskjendt af alle 

fölgende Forfattere. Charaktererne for denne Art, for hvilken jeg fore- 

slaaer Navnet D. albiventris, ere folgende: Hovedet, Halsen, hele Bug- 

fladen, Ryghaarene ved Grunden og den bageste Halvdeel af Halen bleg 

isabelguul. Extremiteterne, et Baand gjennem Öinene, et andet over 

Panden, Spidsen af Haarene ovenpaa Halsen, paa Ryggen og paa Si- 

derne, samt den forreste Halvdeel af Halen sorte, Örene graae med en 

hvidlig Spids. Længden, Halen iberegnet, er 22%, hvoraf Legemet*) 

udgjör Halvdelen. Örene 2 5 hüie. Denne Art adskilles letteligen 

fra de övrige bekjendte store Arter af Didelphisskegten: D. virginiana, 

D. marsupialis og D. Azzare ved sin ringere Væxt, længere Hale, hvide 

Bug og meget større Oren. Den er, som bemærket, Marcgraafs Cari- 

gueya, hvilket Dyr hidtil urigtigen har været henfört snart til den ene, 

snart til den anden af de tre nævnte större Arter. 

De övrige fem her forekommende Arter höre til Afdelingen af 

de mindre, der aldeles mangle Börstehaar, og hvis fine blöde Uldhaar 

staae for, at jo en eller anden af de Arter, jeg har seet mig nödsaget til at opstille 

og benævne som ny, muligen maatte befindes beskreven, i hvilket Tilfælde naturlig- 
viis det tidligere givne Navn hor foretrækkes. 

*) Ved Legeme forstaaer jeg Hoved og Krop tilsammen. 
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give deres Pels et museagtigt Udseende. De dele sig i to naturlige 

Grupper af meget forskjelligt Udseende. Den ene af disse Grupper har 

Halen længere end Kroppen, meget store Oren, og en brat tilspidset 

Snude; de ere nydelige smaae Dyr af et museagtigt Udseende. Hos 

Arterne af den anden Gruppe er Halen meget korlere end Kroppen, 

Örene mindre og Snuden jævn tilspidset; de ere af plumpere Former, 

end de foregaaende og mindre rottelignende. 

Af den förste af disse Grupper forekomme her tre Arter. Den 

störste af disse, som jeg ei finder beskrevet, og for hvilken jeg foreslaaer 

Navnet D. incana, er 9” lang, hvoraf Legemet udgjör 4”, Halen 5”. 

Alle Overdelene ere reent graae; Underdelene hvide; graasort Baand 

gjennem Öinene; Halen lysbruun, mod Enden hvidlig, nögen indtil 

Roden; Örene graae. Den er meget forskjellig fra Timminck’s D. cinerea. 

Den anden Art er Forfatternes DD. murina; af den tredie besidder 

jeg ikkun Dele af Skelettet. De antyde et Dyr af samme Proportioner 

som den sidstnævnte, men af ringere Væst, hvorfor jeg indtil videre 

holder den for at være Azzara’s Enano (D. pusilla Desm.). 

Af den korthalede Gruppe kjender jeg hidtil ikkun to Arter. 

Den störste stemmer i Maal og Farve aldeles med Azzara's Beskrivelse 

af sin Colicorto, paa Farven nær paa Siderne af Kroppen, hvilken Azzara — 

angiver for sin "levende caneelfarvet”, medens den hos den herlevende 

Art er bleg okkerguul. Jeg henförer derfor mit Dyr ikkun med Tvivl 

til Azzara’s Colicorto, hvilken Rengger ligeledes med Tvivl henfører til 

Geoffroy's D. tricolor. Fra D. brachyura Pall. er den efter Cuvier’s 

Skjelnemærke i Regne animal endnu mere forskjellig. 

Den anden Art er af Marcgraaf beskreven som en Spidsmuus 

(Mus araneus), og i Berlinermuseet opstillet under Navn af D. trilineata. 

Af samtlige her nævnte mindre Arter finder jeg Levninger i de 

Sammenhobninger af smaae Knokler, som findes ovenpaa Hulernes Jordlag, 

og som hidröre fra Dyr, indslæbte og fortærede af Perleuglen (Strix 
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imedens de fire övrige Arter indtræde med en meget ringere Bestanddeel 

i Sammensætningen af de omhandlede Knoklehobe. 

Efter disse forudskikkede Bemærkninger over de nulevende Arter 

af Slægten Didelphis, gaaer jeg over til at betragte de fossile, begyndende 

med de mindre Arter, hvis Levninger ere udtagne af Sammenhobninger 

af Smaaknokler i Hulernes Jordlag, der vise den fuldkomneste Analogie 

i Henseende til deres Oprindelse med de Sammenhobninger, jeg nylig 

omtalte som forekommende paa Overfladen af Jordnedlaget i Hulerne, og 

i hvilke Knoklerne af de nulevende Arter af denne Slægt forekomme. 

Denne Undersågelse vil aabne os den förste Leilighed til at sammenligne 

de to Fauner med Hensyn til deres mindre Frembringelser. 

Det store Antal af herhenhörende Knokler, jeg har fundet i fossil 

Tilstand og under de nævnte Forholde, lader sig henfåre til fem Arter. 

1°. En meget lille Art af Størrelse som D. pusilla, der synes 

at være specifisk forskjellig fra denne. 

2°. En Art af Størrelse og omtrentlig af samme Proportioner som 

D. murina, der viser bestemte specifiske Forskjelligheder fra denne, men 

som dog antyde, at den hörer til samme Gruppe, nenlig til den af de 

langhalede rottelignende Arter. 
4 
5°. En Art, jeg efter de hidtil anstillede Sammenligninger ei 

‘finder forskjellig fra D. incana. 

4. En Art, noget mindre end den sidste, forskjellig fra alle de 

anførte nulevende, og i visse Henseender nermende sig til Arterne af 

den korthalede Gruppe. 

5% En Art, betydelig större end de fem nævnte nulevende Arter 

af den anden Afdeling. Den stemmer i Störrelse med D. myosura 'T.; 

men hvorvidt den iövrigt i Detaillen af sin Bygning stemmer overeens 

med samme, kan jeg ei afgjüre af Mangel paa Skelettet af denne nule- 

vende Art, som jee hidtil ei har fundet i denne Egn. 
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Foruden disse fem nævnte fossile Arter af Didelphisslægten be- 

sidder jeg endnu Levninger af tvende större, henhörende til den förste 

Afdeling af denne Slægt. Den stürste af disse stemmer saa nöie overeens 

med den nulevende D. aurita, at jeg hidtil ei har fundet væsentlige 

Kjendetegn til at adskille dem som Arter; den mindre svarer vel i Stör- 

relse til D. albiventris, men afviger i Detaillen af dens Bygning tilstraek- 

kelig fra samme. 

Sammenligne vi nu med disse vistnok endnu meget ufuldkomne 

Materialier de tvende Fauner, hvad Pungdyrenes Familie angaaer, da 

see vi for det første, at Antallet af Arterne af samme i det mindste ikke 

var ringere i hine Tider end i vore Dage, og tage vi i Betragtning Om- 

stendighederne, der gjöre Sandsynligheden af Fuldstendighed större 

for Listen paa de nulevende end for den paa de uddéde Arter, er det 

vist tilladt at formode, at nærværende Familie, ved et fuldstendigere Be- 

kjendtskab med dens uddöde Arter, vil vise sig at befindes i samme 

Forhold, som alle de foregaaende, nemlig i hine Tider at have været 

rigere paa underordnede Former end nutildags. 

Sammenligne vi de tvende Fauner med Hensyn til Overeensstem- 

melsen af Arterne, da finde vi, at af syv Årter, som enhver af dem 

indeholder, fem vise sig specifisk forskjellige, hvorimod to vise saa store 

Overeensstemmelser, at de hidtil ei lade sig skjelne fra hinanden som 

forskjellige Arter. 

Hos alle de Familier, vi hidtil have gjennemgaaet, have vi be- 

mærket snart en större Mangfoldighed af Slægtsformer for hiin Periode, 

Snart en langt betydeligere Væxt af deres uddöde Arter, ja som oftest 

en Forening af begge Forholde. Nærværende Familie er den förste, hvor 

vi ei med Bestemthed kunne fremvise denne Overlegenhed af Forverdenens 

Dyreskabning over Nuverdenens. Imidlertid besidder jeg et Stykke, der 

ei lader mig nogen Tvivl tilbage, at ogsaa af denne Familie meget store 

Dyr, henhörende til nu uddüde Slægter, forhen beboede denne Verdens- 
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deel. Jeg har alt i min foregaaende Afhandling omtalt en Kindtand, 

som ei kan hidhöre uden fra et Rovdyr, meget nærgrændsende til Slægterne 

Dasyurus og Didelphis, men som i Størrelse kan maale sig med Syd- 

amerikas störste og frygteligste nulevende Rovdyr, Jaguaren. Pung- 

rotterne ere bidske og graadige Dyr, og selv de mindre Årter ere farlige 

Gjæster i Hönsegaardene. Overföre vi nu et lignende Naturel paa dette 

store uddåde Dyr af denne Familie, da kunne vi forestille os hvilke 

Odelæggelser det maa have anrettet blandt hiin Verdens colossalere 

Dyreskabning, og vi faae saaledes Listen paa de talrige store Rovdyr, 

der i hine Tider hærjede denne Verdensdeel, foröget med endnu eet, 

der i Størrelse, Graadighed og Mordlyst neppe har veget Pladsen for 

noget af dem. Indtil et fuldstændigere Bekjendtskab med dette Dyr 

tillader at vælge en maaskee mere betegnende Benævnelse foreslaaer jeg 

Navnet Thylacotherium ferox. 

Gnavernes Familie. 

Det er at formode, at denne Familie, der for en stor Deel 

bestaaer af smaae Arter, vilde efterlade en videre Mark for tilkommende 

Opdagelser saavel i den nulevende som i den uddöde Skabning, end de 

fleste af de foregaaende; og virkelig har jeg seet mig istand til at forige 

Listen paa de nulevende Dyr af denne Familie med tre og den af de 

uddöde med fem Arter. 

Af Rotteslegten har jeg senere lært at kjende endnu tvende nu- 

levende Arter; den ene udmærket ved en i Enden dusket Hale og ved 

overordentlig lange Skæghaar (M. mastacalis m.); den anden ved sin 

Størrelse, ved Svåmmehud mellem 'Tæerne og ved amphibisk Levemaade 

(M. aquaticus m.). 

I de iHulernes Jord indsluttede Sammenhobninger afsmaae Rnokler 

har jeg fundet en overordentlig Mængde henhörende til Arter af Rotte- 
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slægten. Da jeg imidlertid, trods det betydelige Antal af nulevende 

Arter af denne Slægt, jeg alt er i Besiddelse af, har Grund til at for- 

mode, at mit Bekjendtskab med samme endnu er ufuldstændigt, har jeg 

troet at burde opsætte Sammenligningen imellem de fossile og de nu- 

levende Årter indtil jeg seer mig istand til at anstille den med fuld- 

stændigere Materialier. Jeg har derfor blot forelöbigen sorteret de 

fossile Rnokler og ved dette Gjennemsyn afsondret fem vel adskilte 

Arter. Paa Grund af dens store Rigdom af Arter og de ofte ringe 

osteologiske Rjendetegn, der adskille disse, udfordrer denne Slægt fremfor 

andre en monographisk Bearbeidelse, og jeg agter at gjåre denne til 

Gjenstand for en af de næste Afhandlinger, jeg skal have den Ære at 

forelægge Selskabet. Indtil da indskrænker jeg mig til den forelübige 

Bemærkning, der fremgaaer som Resultat af mine hidtil anstillede 

Undersågelser, at Rotteslægten ogsaa i hine 'Tider her var talrig paa 

Arter, saa vi trods det ringere Antal af de fossile Arter, dog — i Be- 

tragtning af de oftere berårte Omstændigheder, der maae give vor Liste 

paa de nulevende Dyr en hüiere Grad af Fuldstændighed, end den af de 

fossile — ei have nogen Grund til at formode, at Rigdommen af Årter 

af denne Slægt var ringere i hiin Periode end i nærværende. 

Næst Rotteslægten er, som jeg bemærkede i min foregaaende Af- 

handling, Slægten Echimys eller de piggede Rotter den talrigste paa 

Arter. Jeg gjorde ligeledes opmærksom paa, at disse Arter vise meget 

betydelige Forskjelligheder indbyrdes i deres ydre Form og Udseende, 

og jeg seer, at man paa Grund heraf nu har deelt Slægten i tvende, af 

hvilke den ene, Nelomys, indbefatter de plumpere Arter med lavere Ören, 

kortere Hænder og Födder, og med stærkt laaden Hale; den anden, 

Echimys, Arterne af smækkrere Bygning, med höiere Ören, længere 

Hænder og Füdder, og rotteagtig Hale. Til den første af disse Af- 

(Al 

Vid. Sel. naturvid, og mathem. Afh. VIII Deel. Hh 



242 

delinger höre Arterne E. antricola m.*) og E. sulcidens; til den anden 

Arterne E. elegans m. og E. laticeps m. 

Dog denne Afsondring er ei tilstrækkelig til at gruppere natur- 

ligen de mangfoldige Arter, som denne i Sydamerika saa talrige Slægt 

opviser, hvilke desuden ved flere höist mærkelige og eiendommelige Træk 

i deres indre Bygning egne sig fuldkommen til at danne en særegen 

Gruppe eller Underfamilie i Gnavernes Familie. 

Af de Særegenheder, som udmærke Pigrotterne, og som ei gjen- 

findes i Skelettet af noget andet Dyr, hverken i eller udenfor Gnavernes 

Familie, ere fölgende de mærkeligste: 

AB: Baghovedbenet, idet det stiger ned mod Oret, deler sig i to 

Arme, der omslutte den opstigende Deel af Trommen og Rlippebenet, og 

danner saaledes nedentil to Fremspringninger, af hvilke den forreste hos 

alle övrige Dyr dannes af Tindingbenet. 

2. Tornfortsttelsen af første Ryghvirvel er klövet i Spidsen 

og bærer her to Ledflader, der optage de to Arme af et V formigt 

Been, der er artikuleret til samme, liig de V formige Legemer, der befinde 

sig under Halehvirvlerne af flere med en kraftig Hale forsynede Dyr. 

Hvortil denne Særegenhed i Beenbygningen tjener Dyret, har jeg endnu 

ei kunnet udgrunde. < 

3. Hos intet andet Dyr er Kammen paa Skulderbladet saa kort 

og forlænget i en saa lang og tynd Stilk, af hvilken Acromion er en Fort- 

sættelse. See, hvad disse Eiendommeligheder i Beenbygningen angaaer, 

Tab. XXII Fig. 4 til 11, der fremstiller Osteologien af Nelomys antricola. 

Antallet af Tænderne er hos alle de herhen hårende Dyr det 

samme, nemlig fire Rindtænder paa hver Side saavel i Over- som Under- 

kjæven; men i deres Form tilbyde disse ei ubetydelige Forskjelligheder, 

*) Jeg har troet at burde ombytte det mindre heldigen valgte, tidligere af mig for 

denne Art foreslaaede Navn apereoides med nærværende, der antyder et vigtigt 

Træk i dens Levemaade. e 
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hvilke saameget mere kunne begrunde Opstillingen afafsondrede Slægter 

i denne Gruppe, som de for Størstedelen ere forbundne med tilsvarende 

Afvigelser i det ydre Udseende. Efter disse Forskjelligheder i Tand- 

formen fordeler jeg de af mig bekjendte Arter i fire Slægter. 

1. Phyllomys m. Kindtænderne i Overkjæven bestaae enhver af 

fire enkelte parallele Tverplader. Tab. XXI Fig. 12 og 15. 

2. Echimys. KRindtænderne i Overkjæven bestaae enhver af to 

dobbelte Tverplader, hvis Arme ved den indere Rand ere forbundne i 

Form af to enkelte VV. See Fr. Cuvier’s dents des mammifères pl. 73. 

3. Loncheres. Kindtænderne i Overkjæven bestaae af to Tver- 

plader, den forreste enkelt, den bageste i Form af et dobbelt W. See 

Tab. XXI Fig. 9 og 14. 

4. Nelomys Jourd. KRindtænderne i Overkjæven bestaae oprin- 

deligen af to Tverplader, den forreste enkelt, den bageste i Form af et 

enkelt V. See Tab. XXI Fig. 10 og 11. 

Ved Afslidningen forsvinde paa Tyggefladen de fremspringende 

Plader som saadanne, og man seer kun deres Grundflade betegnet med 

en omlöbende Rand af Email. I denne Tilstand forestille Emaillinierne 

paa Tyggefladen af de her omhandlede Tænder hos den förste af de nævnte 

Slægter fire paa tvers staaende smalle Ellipser, hos den anden to enkelte 

Hjerter, hos den tredie en Ellipse og et dobbelt Hjerte, og endelig hos 

den fjerde en Ellipse og et enkelt Hjerte. Hos den første have Tæn- 

derne tre Indsnit paa hver Side, hos den anden og tredie tre paa den 

ydre og eet paa den indre Side, og endelig hos den fjerde to Indsnit 

paa den ydre og eet paa den indre Side. 

Den förste Slægt har jeg grundet paa nogle Overkjæver, fundne 

iblandt de endnu sig dannende Knoklehobe i en Hule i Rio das Velhas’s 

Floddal, beliggende under 18°S. Br. I ingen af de talrige Huler, jeg har 

undersøgt i sydligere Breder, har jeg fundet Spor til dette Dyr iblandt 

de Masser af Rnokler, der ligge ophobede paa deres Gulv, saa at jeg 

Hh* 
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med temmelig Sikkerhed troer at kunne bestemme den sydlige Grændse for 

dets Udbredelse i denne Deel af Brasilien til 48° S. Br. Denne Slægts 

Tandsystem afviger, som det første Blik paa 'Degningen viser, fra alle hidtil 

bekjendte Slægter af Gnaverne. Med nogen Tilnærmelse til Slægterne 

Otomys og Myoxus viser den det væsentligste Slegtskab med Echimys. 

Tænker man sig nemlig Armene af de to V formige Plader paa Echimys’s 

Rindtand ei sammenlåbende indad, har man nærværende Tandform og 

paa sidste Afdeling af sidste Rindtand i Overkjæven af Æ, chrysurus finder 

dette virkelig Sted efter Cuvier's Tegning (oss. foss. Vol. I. Tab. I f. 45). 

Jee finder blandt Forverdenens Knoklesammenhobninger Lev- 

ninger af et Dyr af samme Slægt i Hulerne, der ligge nordenfor den 

ovenfor truline Grændse for Udbredelsen af den nulevende Art. Foruden 

Stykker af Overkjæven har jeg ogsaa fundet en Underkjæve, der bestyrker 

Tilnærmelsen af dette Dyr til Pigrotterne Den bærer den samme 

Kam paa den ydre Side, og har som de övrige Pigrotter den förste 

Rindtand i Underkjæven mere, de övrige derimod mindre sammensatte 

end Rindtænderne i Overkjæven, endskjöndt Formen af disse 'Tænder er, 

ligesom i Overkjæven, betydelig forskjellig fra den af de tilsvarende hos 

de övrige Slægter af Pigrotternes Gruppe. 

Vi have saaledes i dette Factum deels et yderligere Exempel paa 

et oftere omtalt Forhold, nemlig Tilstedeværelsen i hiin Periode af de 

samme charakteristiske Former, som vi i vore Dage forefinde her; deels 

det forste Exempel paa et geographisk Forhold, der senere vil gjentage 

sig, nemlig paa en ringere Tilnærmelse mod Æqvator af de samme Dyr- 

former i hiin end i nærværende Periode. 

Til den anden Slægt höre Arterne: Echimys cayennensis Geoff. 

(Guérin Atl. Regn. an. Mamf. pl. 24 f.3), E. chrysurus (Schreb. CLXXB. 

Cuv. oss. foss. 2d. ed. T. 4 f. 15), E. dactylinus Geoff. (Fr. Cuv. dents 

d. mammif. pl. 75), E. spinosus Desm. (Azz. Voy. pl. XIII, Cuv. oss. foss. 

2d. ed. V.4 Tab.1 £.19, E. longicaudus Reng. 0.a. Af denne Slægt 
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har jeg hidtil ingen Arter fundet i den her omhandlede Deel af Brasilien; 

thi den almindelige her levende Pigrotte, Echimys elegans, skjündt aldeles 

overeensstemmende i Form og Udseende med de til den egentlige Echi- 

mysslægt henhørende Arter, afviger i sin Tandform, som ovenfor be- 

mærket, derved, at Rindtænderne i Overkjæven, istedetfor at dannes af 

to Vformige Plader, bestaae af een enkelt Plade og een i Form af et 

dobbelt W. For denne Slægt foreslaaer jeg at beholde Illigers Slægts- 

navn Loncheres, der, som synonym med Geoffroy’s mere almindeligen 

antagne Navn Echimys, ellers maatte gaae ud, endskjöndt den store Over- 

eensstemmelse i det hele ydre Udseende neppe tillader at betragte denne 

Slægt uden som en Underslægt af den foregaaende. 

En fossil Art af denne Slægt har efterladt talrige Levninger i 

Hulernes Jordlag, og jeg har saaledes havt en gunstig Leilighed til ab 

anstille en temmelig fuldstændig Sammenligning imellem denne For- 

verdenens og den tilsvarende nulevende Art. Som Resultat af denne 

Sammenligning fremgaaer, at den fossile i alle Henseender stemmer paa 

det nüiagtigste i sin Bygning med den nulevende, idetmindste har jeg 

hidtil ei været istand til at bemærke nogen Forskjel, der kunde berettige 

til at adskille dem som Årter; et Resultat, der, hvis det skulde bekræfte 

sig, vilde medföre en Undtagelse fra den almindelige Lov om Artsfor. 

skjellighed i alle Tilfælde mellem de tvende nævnte Perioder. 

Den almindelige herlevende Art af Slægten Loncheres, L. elegans, 

er et smukt Dyr, af rotteagtigt Udseende. Dens hele Længde er 16” 6%, 

hvoraf Legemet udgjir 8%, Halen 8” 6. Dens Farve er paa alle 

Overdelene smuk rustguulbruun, paa alle Underdelene reen hvid, hvilke 

tvende Farvetegninger ved en skarp Linie ere afsondrede fra hinanden. 

Paa Underdelene mangle Uldhaarene, og Börstehaarne paa Overdelene 

ere stive, fladtrykte og spidse, dog meget for svage til at stikke og fölgelig 

til at bære Navn af Pigge. Halen er skællet, tyndt besat med Haar, 

hvilke tiltage i Længde mod Enden, saa at de her danne en tynd Haardusk- 
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Dette Dyr opholder sig gjerne i Nærheden af smaae staaende Vande, 

hvor det bygger sin Rede i Græs- og Sivtuer ved sammes Bred; det 

svémmer med Behændighed, uagtet dets Txer ei ere forsynede med 

Svimmehud. Om Natten gaaer det efter sin Næring, ved hvilken Lei- 

lighed det ogsaa besöger KRornmarkerne, hvor det klattrer op ad Mais- 

straaene, gjennemgnaver Axets Hylster og fortærer Rornene. I Husene 

gaaer det aldrig. i 

Afvigende fra dette Dyr i Levemaade, som vi ovenfor have seet 

dem afvige i Udseende, ere Arterne af Slægten Nelomys. Deres fortrin- 

ligste Opholdssteder ere Hulerne, i hvis Jordlag de bore deres Huller, 

og hvorfra de om Natten gjöre Udflugter for at söge Næring, der, som 

de egentlige Rotters, bestaaer i alle organiske Substantser, de ere istand 

til at begnave. 

Mængden af Vinger, Vingedækker og Been af Insekter, der ere 

adspredte udenfor Indgangen til deres Huller, vidner om, at disse Dyr 

udgjöre en ei ubetydelig Deel af deres Næring, men ogsaa Rornmarkerne 

besöge de, og i Husene, der befinde sig i Nærheden af Huler, ere de 

overordentlig skadelige Gjæster. Jeg har saaledes engang paa mine Reiser 

seet mig nådsaget til at ligge en Dag over paa et af disse Dyr befængt 

Sted, for at udbedre den Skade, de havde anrettet paa Sadler og Remme; 

og hvad man om Natten maatte efterlade af Lædertüi i en Hule, der er 

beboet af disse Dyr, kan man med Sikkerhed regne paa at forefinde 

ödelagt den næste Dag. 

Tvende Arter af denne Slægt ere almindelige i disse Egne. Af 

den mindre, JV. suleidens, finder jeg talrige Levninger i næsten alle Huler; 

derimod har jeg endnu ei kunnet forskaffe mig den i levende Tilstand. 

Den større Art, N. antricola, har jeg havt des hyppigere. Leilighed 

til at iagttage i Naturen. Det er et plumpt og hæsligt Dyr, med en 

tyk Snude, korte Oren og en stærkt behaaret Hale; det er af Størrelse 

og Farve som Pereåen (Cavia aperea). Dens hele Længde er 47” 6%, 



247 

hvoraf Legemet udgjår 10%, Halen 7” 6“. Underdelene ere hvide og 

uden Uldhaar, Overdelene af graabruun Farve, der fremkommer ved en 

Blanding af rustguult og sortbruunt. Börstehaarene ere stive og flad- 

trykte, og fortjene endnu mindre Navn af Pigge, end hos den nysbe- 

skrevne Loncheres elegans. Tab. XXII forestiller dette Dyr i sine 

naturlige Omgivelser. 

Som jeg alt i foregaaende Afhandling har bemærket, finder jeg i 

fossil Tilstand tvende Arter af denne Slægt, -der vise megen Overeens- 

stemmelse med de tvende nulevende; imidlertid har jeg endnu ei kunnet 

anstille tilstrækkelig udførlige Sammenligninger for at afgjöre, til hvilken 

Grad denne Overeensstemmelse gaaer. 

Da jeg ei har forskaffet mig Bidrag af Vigtighed at tilföie til 

Naturhistorien af Slægterne Synoetheres, Sciurus og Lepus, gaaer jeg 

over til den Afdeling af Gnavernes Familie, der er dannet ved Under- 

afdelinger af den Linnæiske Slægt Cavia. 

Af Slægten Anema F. Cuv. (Cavia IM.) har jeg alt bemærket i 

min foregaaende Afhandling, at her forekommer een Art levende, C. aperea, 

samt at jeg i fossil Tilstand har fundet en til denne nærkommende Art; 

og jeg tilfüiede den Bemærkning, at Slægten Rerodon F. Cuv., der har 

sin sydlige Grændse i det östlige Brasilien ved 18° S. Br., ei forekommer 

i det her undersögte Huledistrikt. Siden har jeg havt Leilighed til at 

undersöge nogle Samlinger af Smaaknokler, hidrörende fra mine tidligere 

Besög i de faa Huler i Rio das Velhas’s Floddal, der befinde sig norden 

for denne Bredegrad, og iblandt disse finder jeg Spor til en Art af 

denne Slægt, saa at hiin Bemærkning maa indskrænkes til den Deel af 

Rio das Velhas’s Floddal, der ligger sånden for 18°. Derimod træffer 

jeg i Jordlaget af Hulerne, der befinde sig sydenfor denne Grændse, 

Spor til en fossil Art, hvoraf jeg endnu ei besidder tilstrækkelige Lev- 

ninger for at kunne sammenligne den med den nulevende. Idet saaledes 

vor Liste paa de her nulevende Dyr er bleven foröget med een Art, er 
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til samme Tid Listen paa de forsvundne Dyr bleven foröget med en 

tilsvarende, hvorved den alt oftere opstillede Lov angaaende Overeens- 

stemmelsen med Hensyn til Dyrformerne imellem disse to Perioder for 

denne Verdensdeel end yderligere bekræftes. Men vi have i dette Factum 

tillige en Gjentagelse af et geographisk Forhold, vi hidtil ikkun eengang 

have stödt paa, nemlig paa en videre Udbredelse mod Polerne af til- 

svarende Årter i hiin end i nærværende Periode. 

Foruden de tvende omtalte eaviaagtige Dyr finder jeg endnu i fossil 

Tilstand en tredie Årt, der især bliver vigtig i systematisk Henseende, 

idet den, ved at udfylde et Hul i Systemet, kaster et Lys over Forholdet 

mellem nulevende Dyrformer. Hos Anema og Rerodon ere Kindtænderne 

byggede efter samme Plan; de bestaae af to paa hinanden fölgende Tver- 

plader, hvilke hos Rerodon forestille paa Tyggefladen to simple Ovaler (see 

Tab. XXI Fig. 8), hos Anema derimod den forreste en Oval, den bageste 

et Hjerte (see Tab. XXI Fig. 7). Hos den fossile Art forestille begge 

Pladerne enhver en hjerteformig Figur (see 'Tab. XXI Fig. 6). Slægten 

Anema staaer altsaa midt imellem Slægten Rerodon og det her omtalte 

fossile Dyr, og dette maa med samme Grund danne en fra Anema af- 

sondret Slægt som Mocéen, paa. hvilken F. Cuvier byggede sin Slægt 

Kerodon. Men det fossile Dyr viser i sin hele övrige Bygning en saa 

stor Overeensstemmelse med Pereåen, at de i et naturligt System ei 

kunne afsondres fra hinanden uden i det höieste som Underslægter, og 

dette Forhold udstrækker sig altsaa ogsaa til Mocéen. Jeg forener altsaa 

alle disse Dyr i een Slægt, for hvilken jeg beholder Hligers Benævnelse — 

Cavia og foreslaaer for den sidstomtalte Art Navnet Cavia bilobidens 

(see Tab. XXI Fig. 6). 

Til det, jeg i min foregaaende Afhandling anförte angaaende de 

forsvundne Arter af Slægterne Dasyprocta, Coelogenys*) og Hydro- 

cherus, har jeg intet væsentligt at tilföie; derimod kan jeg foröge Listen 

*) See for ©. laticeps Tab. XX Fig. 1—4. 
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paa de uddöde Arter af Gnavernes Familie med et Dyr, der i flere Hen- 

seender bliver af Vigtighed til at oplyse Forholdet mellem den sidst- 

forsvundne Dyrskabning og den nærværende. 

Slægten Myopotamus blev opstillet af Commerson for et stort 

Dyr af Gnavernes Familie fra den extratropiske Deel af Sydamerika, 

hvis Skind længe var bekjendt i Handelen og som först ved Æzzara 

blev omstændeligere beskrevet under Navn af Quouiya. Da han imidlertid 

undlod at angive Tandbygningen nüiagtigen, bleve Naturforskerne længe 

i Uvished om dens rette Plads i Systemet. Geoffroi og efter ham Illiger 

forfeilede denne aldeles ved at henföre den til Slægten Mydromys, med 

hvilken den i sin Tandbygning ei viser mindste Overeensstemmelse. 

Cuvier (Rech. oss. foss. 2 ed. Tom. V 2. p.20) anviste den en langt 

rigtigere Plads i Nærheden af Mystrix og Dasyprocta, men den nyere 

Tids fuldstændigere sammenlignende Undersøgelser have nu ledet de 

fleste Naturforskere til at stille den umiddelbar ved Siden af Bæveren, 

med hvilket Dyr den og i mangfoldige Trek af dens Bygning og Leve- 

maade viser stor Overcensstemmelse, og som den synes at repræsentere 

i den sydlige Hemisphære. 

Den eneste bekjendte Art afdenne Slægt: Myopotamus bonariensis, af 

Størrelse som en Hare, er indskrænket til Laplatas Flodgebeet, i hvilket Nord- 

grændsen for dens Udbredelse ikke overskrider den sydlige Vendekreds+). 

+) Prindsen af Neuwied formoder, at et Dyr, han har hört omtale som Beboer af 
Floderne af det Indre af Brasilien under Navn af Cacherro d’agoa (Vandhund) 

maatte være Myopotamus bonariensis. Denne Formodning forekommer mig meget 

lidet grundet. I Rio das Velhas’s Floddal er Navnet Cachorro d’agoa aldeles ube- 
kjendt, og Indvaanerne kjende intet Pattedyr, der beboer Floden, og som kunde 

tydes paa Myopotamus. Det samme gjælder om Rio de S. Francisco. Ja selv i 
Laplatas Bifloder har jeg, saavidt jeg har undersögt dem, nemlig til 52° V. L., ei 

indhentet mindste Efterretning om et sligt Dyr. Derimod skuide det ei undre mig, 

om Odderen, hvis almindelige Navn blandt Brasiliauerne ellers er Lontra, ogsaa i 
nogle Egne kunde bære Navn af Cachorro d?agoa, ligesom Honningjærven (gulo 

barbarus), hvis almindelige Navn ellers er Pappamel, paa mange Steder kaldes Ca- 
chorro de matto (9: Skovhunden) og Ræven (Rapoza) Cachorro de campo (a: Mark- 

hunden). Vist er det i alle Tilfælde, at hidtil intet Factum er bekjendt, der taler 
for Tilværelsen af Slægten Myopotamus i det tropiske Brasilien.i vore Dage. 

Pid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. li 



Paa min sidste Hulereise var jeg saa heldig at udhugge af den 

forhærdede Diluvionsjord i en Hule et Stykke af Craniet, aldeles forstenet, 

af en stor Gnaver, som jeg ved förste Öiekast erkjendte at være forskjellig 

fra alle her nulevende Dyr af denne Familie. See Tab. XXI Fig. 1—5. 

En nærmere Sammenligning med F. Cuviers 'Tegning og Beskrivelse af 

Tandsystemet af Myopotamus i hans "Dens des mammifères” overbeviste 

mig snart om, at mit fossile Cranium, som jeg ved förste Blik havde 

formodet, virkelig hidrörte fra et Dyr af denne Slægt; og vi have saa- 

ledes her et Exempel paa et mærkeligt geographisk Forhold, nemlig paa 

en större Tilnærmelse mod Æquator af tilsvarende Dyrformer i hine Tider 

end nu, et Forhold, der, som bekjendt, ogsaa i den gamle Verden har viist 

sig, idet Rensdyr, Fjeldfras og andre nordiske Former forekomme i de 

sydligere Lande af Europa i Selskab med de tropiske Former af Ele- 

phanter, Næshorne og Nilheste. 

Kaste vi nu et Blik tilbage paa Gnavernes Familie, med de 

Forögelser, den siden sidste Afhandling har modtaget, da fremgaae föl- 

gende Resultater, der deels ere nye, deels en Udvidelse og Bekræftelse 

af de forhen opstilte. 

Hvad Overeensstemmelsesforholdet ångaaer mellem Arterne af 

den forsvundne og dem af den nulevende Dyreverden, da see vi for 

det første, at, uagtet en Deel af dem vise sig mærkeligen forskjellige | 

(Synoetheres magna, Cavia bilobidens, Dasyprocta capreolus, Coelogenys 

laticeps og major, Hydrocherus suleidens), den större Deel dog tilbyder 

saa store Overeensstemmelser, at ikkun fuldstændige Sammenligninger 

ville kunne afgjöre Spörgsmaalet om deres specifiske Identitet. Ja, vi 

træffe her for forste Gang paa det Tilfælde, at selv en slig fuldstændig 

Sammenligning af alle Dele af Skelettet ei har ledet til at opdage nogen 

væsentlig Charaliteer, hvorved vi kunne adskille en af Forverdenens Arter 

fra en af Nuverdenens (Loncheres elegans), som det overhoved fore- 

kommer mig, at Overeensstemmelsen mellem de tvende her sammen- 
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lignede Dyreverdener viser sig större i Gnavernes Familie, end i alle 

de üvrige. 

Sammenligne vi Antallet af Slægterne, da finde vi dette större 

for hiin Periode end for nærværende, idet jeg ikkun kjender elleve nu- 

levende Slægter af Gnavere i den heromhandlede Egn, hvorimod allerede 

tolv Slægtsformer ere opdagede fra hiin Periode, Af de nulevende 

mangler blot Egernslægten paa Listen af de fossile, og jeg har allerede 

angivet de Grunde, der tale for, at denne Mangel blot er tilfældig, og at 

vi ei deraf have nogen sandsynlig Aarsag til at formode, at dette Dyr 

virkelig i hine Tider har manglet her. Gnavernes Familie underkaster 

sig saaledes aldeles de tvende Love, som Betragtningen af alle foregaaende 

Familier har ledet til at opstille, nemlig: 4°, at den sidstforsvundne Dyr- 

skabning indeholdt alle de nulevende Slægtsformer og foruden dem 

endeel, der enten ganske ere forsvundne eller idetmindste ei mere fore- 

komme i de tilsvarende Egne; med andre Ord: at den nulevende Patte- 

dyrverden er at betragte ikkun som en Brök af den umiddelbar foran- 

gaaende; Q°, at de tvende Perioder vise den fuldkomneste Overeens- 

stemmelse indbyrdes med Hensyn til Charakteren og Grundpræget af 

deres Dyrformer i denne Verdensdeel. 

Angaaende Antallet af Arterne af denne Familie havde jeg i min 

foregaaende Afhandling atten nulevende og sexten fossile. Men jeg 

viste, at denne Overlegenhed af Tallet paa nulevende Arter sikkert ikkun 

hidrører fra vort forholdsviis ufuldkomnere Bekjendtskab med de fossile; 

og denne Anskuelse har allerede nu bekræftet sig; thi uagtet ved senere 

Undersögelser Listen paa de nulevende Arter er’ bleven foröget med 

endnu fem, er dog den paa de fossile bleven foröget i et större Forhold, 

saa at de nu forholde sig som 23 til 22. Der lades os saaledes ingen 

Tvivl tilbage om Rigtigheden af det dengang opstilte Resultat, nemlig: 

at ogsaa med Hensyn til Arterne, Gnavernes Familie i hiin Periode af 

Jordens Udvikling var rigere end i vor nærværende. 
Ii* 
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Flaggermusenes Familie. 

Den særdeles gunstige Leilighed, der paa mine senere Reiser har 

tilbudt sig til at studere de mindre Arter af den forsvundne Pattedyr- 

skabning, har sat mig istand til at afgjöre det vigtige Spørgsmaal om 

Tilstedeværelsen i hiin Periode af Flaggermusenes Familie. Hvis jeg i 

de umaadelige Sammenhobninger af Knokler af smaa Pattedyr, Fugle 

og Reptilier, jeg senere har havt Leilighed til at undersøge i Hulernes 

diluviale Jordlag, endnu bestandig havde seet mine Eftersügninger efter 

Levninger af denne Familie feilslaaede, da vilde jeg have dristet mig til 

at udtale den Sætning, at denne Familie virkelig manglede i hine Tider; 

thi disse Oplagssteder af Forverdenens Dyrlevninger overtraf i Rigdom 

og Mangfoldighed dem, jeg hidtil bar havt Leilighed til at iagttage af 

den nærværende Periode, em hvis forbausende Masse jeg har sögt at 

give et Begreb i mine foregaaende Afhandlinger. Men mine Efter- 

sögninger ere endelig blevne lönnede med et heldigt Udfald, saa at jeg 

nu seer mig istand til at opstille det som Resultat, at eiheller Flagger- - 

musenes Familie manglede i den sidstforsvundne Dyrskabning. Imid- 

lertid vise Knoklerne af denne Familie sig i et langt ringere Forhold i 

Forverdenens end i Nuverdenens Knoklesammenhobninger, og den nær- 

meste Forklaring, man ledes til at opstille for dette Phænomen, er natur- 

ligviis den, at Flaggermusenes Familie dengang var mindre talrig. paa 

Individuer og Arter end i vore Dage. Dog kunne andre Aarsager ligge 

til Grund for dette Phænomen, hvoriblandt jeg navnligen vil gjøre 

opmærksom paa Rovdyrets Natur, der har indslæbt Dyrene, hvis Rnokler 

vi finde sammenhobede i Hulernes Jordlag. Var hiint Forverdenens 

Rovdyr, der var Aarsag til Sammenhobningerne af Smaaknokler, af 

beslægtet Natur med det, som endnu i nærværende Jordperiode ind- 

slæber det forbausende Antal af Offere i sine mörke Tilflugtssteder? 

var det en Ugle? 
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Tilstanden, hvori de fossile Smaaknokler befinde sig, er nölagtig 

den samme, som vi bemærke ved Knoklerne i de nu sig dannende Sam- 

menhobninger, hvilket noksom viser, at Rovdyret, der har fortæret Dyrene 

hvorfra hine Knokler hidröre, ei har været forsynet med knusende Værktüi 

som Rovdyrenes 'Tænder. Vi kunne derfor med Sikkerhed slutte, at det 

var, ligesom den nulevende Indbringer af Kookler i Hulerne, et Rovdyr 

af Fugleklassen. Derimod antyder Forskjelligheden i Sammensætningen 

af de fossile og af de nye Knoklesammenhobniager, at deres Ophavsmend 

ei havde samme Levemaade. Hovedforskjellighederne, hvorved de fossile 

Knoklehobe adskille sig fra dem, der dannes i vore Dage, ere folgende: 

4° finder man Kookler af större Dyr i hine end i disse, hvilket 

antyder, at hiin Forverdenens Rovfugl var stårre eller idetmindste kraf- 

tigere og modigere end Perleuglen. Navnligen forekomme i de fossile 

Knoklehobe i ei ringe Mængde Knokler og Skjolde af unge Individuer 

af de to fossile Dasypusarter, medens Tatulevninger aldrig forekomme i 

de nyere Rnoklesamlinger. 

2° er Antallet af Fugleknokler meget større i hine. 

5° indeholde de en Mængde Knokler af Reptilier, navnligen af 

Saurier og Batrachier, hvilke aldeles mangle i Levningerne af Perle- 

uglens Bytte. Endelig 

4° er, som sagt, Antallet af Flaggermuusknokler langt ringere i 

hine end i disse. 

Da, saavidt mig er bekjendt, ingen Art af Ugle söger sin Föde 

i Reptilklassen, men derimod en stor Deel Dagrovfugle besidde denne 

Egenskab, saa holder jeg det for sandsynligere, at den bevingede Beboer 

af Forverdenens Huler, der har foranlediget Indförelsen af den store 

Masse af Smaalinokler i samme, hörte til denne sidste Afdeling af Rov- 

fnglenes Orden, saa at vi ei engang for denne Familie af Pattedyr have 

nogen Grund til at antage, at den i hiin Periode var mindre talrig end 

i nærværende. 
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Abernes Familie. 

Da jeg i min foregaaende Afhandling meldte det ærede Selskab 

Opdagelsen af fossile Rester af denne Familie, troede jeg, at dette 

Factum var nyt for Videnskaben. Men af de seneste mig tilhændekomne 

Tidsskrifter seer jeg, at det vigtige Spörgsmaal om Tilstedeværelsen i 

foregaaende Skabningsperiode af den hüieste Familie i Pattedyrenes 

Klasse, — et Spörgsmaal, som næsten ingen Naturforsker mere tog i 

Betænkning at besvare paa en benægtende Maade, paa Grund af de stedse 

frugteslöse Efterforskninger i denne Henseende, — ved et forunderligt 

Sammenstöd af Omstændigheder omtrent paa een Tid har faaet den mod- 

satte uventede Besvarelse paa tre langtfraliggende Punkter af Jorden, i 

Europa, Asien og Sydamerika*). 

Foruden det i foregaaende Afhandling omtalte store Forverdenens 

Dyr af denne Familie, Protopithecus brasiliensis (see Tab. XXIV Fig.5 

og 6), have mine senere Reiser skaffet mig Leilighed til at kjende en 

anden fossil Art, noget ringere af Væxt og noget mindre afvigende fra 

de her nu levende Slægter af Abernes Familie. Sammenlignet med 

Slægterne Cebus, Jacchus, Mycetes og Callithrix**) viser den fossile 

+) De forste fossile Levninger af denne Familie fandt jeg i Juli 1836, men paa Grund 
af den store Mængde andre fossile Arter, jeg til samme Tid havde at anmelde, 
samt de hyppige Afbrydelser ved Reiser, kunde jeg først fuldende og afsende den 
Afhandling, hvori denne Opdagelse omtales, i December 1837. Hr. Lartet gjorde 
sin Opdagelse i Februar 1837. DHrr. Baker og Durand’s Opdagelse af en fossil 

Abe i Indien finder jeg anmeldt af Frorip i hans Neue Notizen i Juli 1837. 

++) Jeg har i min foregaaende Afhandling omtalt den her levende Guigo samt et Over- 

gangsdyr mellem Slægterne Mycetes og Callithrix. Styrken af dens Stemme, Ud- 
viklingen af Luftrorhovedet og de deraf afhængende Forandringer i Craniets Byg- 
ning ere de samme som hos Brölaberne. Da jeg hos ingen af de Forfattere, jeg 

havde ved Haanden (Cuvier, Illiger &c.), fandt den mindste Omtale af disse vigtige 
Charakterer hos Slægten Callithrix, nödtes jeg til, trods den ydre Overeensstemmelse 

med Arterne af denne Slægt, at holde min Guigö for forskjellig fra samme og dan- 
nende en Overgang imellem den og de egentlige Brölaber. Imidlertid kom Prindsen 
af Neuwieds “Beiträge”, som jeg i længere Tid havde været skilt ved, mig tilhænde, 

og jeg seer af samme, at denne Reisende har bemærket hos de af ham iagttagne 
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mindst Overeensstemmelse med den første og mest med den sidste, hvorved 

er at bemærke, at i de Punkter, hvor det fossile Dyr afviger fra Slægten 

Callithrix, det ikkun fjerner sig fra den for at slutte sig til Slægten 

Mycetes, saa at jeg indtil videre betragter den som en Årt af Slægten 

Callithrix, endskjündt den vel ved et fuldstændigere Beljendtskab vil 

komme til at danne en egen Slægt, der sammenknytter de to nævnte, 

allerede i den nulevende Dyrskabning til hinanden saa nærgrændsende 

Slægter. Jeg kalder dette Dyr indtil videre Callitrix antiquus. Endskjöndt, 

som anfört, ringere i Væxt end det foregaaende Dyr, overtræffer den dog 

i Størrelse alle nulevende Arter ei blot af Slægten Callithrix, men over- 

hoved af den nye Verdens Aber. Dens Længde fra Spidsen af Snuden 

til Roden af Halen var 25%, imedens ingen af Amerikas nulevende Arter 

have dette Maal större end 20”. See Tab. XXIV Fig. 1—4. 

Efter denne korte Fremstilling af de nye Rjendsgjerninger, hvormed 

jeg siden Afsendingen af foregaaende Afhandling har kunnet foröge 

Kundskaben om denne Verdensdeels uddöde Pattedyrskabning, gaaer jeg 

over til at udhæve de Resultater, hvortil disse före, og som deels ere 

nye, deels Bekræftelser eller Modificationer af de allerede i min fore- 

gaaende Afhandling opstillede. 

Hvad det relative Forhold af de fire Ordener af Pattedyrklassen 

angaaer, da har det ved de senere tilkomne Forögelser modtaget nogle 

Forandringer, der bringe de tvende Perioder i mere Overeensstemmelse 

Arter af Slægten Callithrix en eiendommelig Udvikling af Stemmeorganet, der 
viser en Tilnærmelse til den bekjendte Bygning af dette Organ hos Mycetes. Jeg 
tager saaledes ikke i Betænkning at henföre min Guigo til Slægten Callithrir, end- 
skjündt den som Art er forskjellig fra Prindsen af Neuwieds Gigô, saavelsom fra 

Spix’s Call. Gigot. 

De tvende nævnte Forfatteres Skrivemaade af dette Navn er urigtig, da detei 
udtales som Jigo, endnu mindre som Jigot, men somvi vilde udtale “Gigaah” og föl- 

gelig i Portugisisk bor skrives, som det virkelig og af Brasilianerne skrives, *Guigo”. 
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med hinanden, som følgende Tabel viser. (Tallene betegne Qvotienten 

af Totalantallet af Slægterne og Arterne af Pattedyrklassen, som de 

enkelte Ordener danne i vore Dage og som de dannede i hiin Periode.) 

Slægter Årter 
nu | dengang nu dengang 

Bruta 0,12. 0,26. 0,09. 0,24. 

Acleidota 0,24. 0,55. 0,27. 0,31. 

Myoidea © 0,50. 0,56. 0,60. 0,42. 

Quadrumana 0,11. 0,05. 0,05. 0,02. 

Det sees af denne Tabel, at det relative Forhold af de enkelte 

Ordener med Hensyn til Antallet af Slægter og Arter var i det hele 

taget det samme i hiin Periode som i nærværende, at nemlig Ordenen 

Myoidea var den talrigste, og at efter den fulgte i nedstigende Række 

Acleidota, Bruta og Quadrumana. Derimod bemærkes en forholdsviis 

större Rigdom hos de lavere Ordener i hiin Periode, der aftager opad, 

saa at i de höiere Ordener dette Forhold omvendes. Imidlertid ere disse 

Forholdstal vistnok endnu for ufuldstændige til at afgive paalidelige Re- 

sultater, og de tvende sammenlignede Perioder ville sandsynligviis bestandig 

vise stårre Overeensstemmelse i denne Henseende jo bedre de blive 

bekjendte. 

Med Hensyn til Familierne, da bemærke vi, at alle de ni, som 

nu forekomme i denne Egn, nemlig: Myrebjörnene, Bæltedyrene, Dråv- 

tyggerne, Rovdyrene, Pungdyrene, Gnaverne, Flaggermusene og Aberne, 

ogsaa dengang levede her, men at Forverdenen desuden besad een, som 

nu ganske mangler i den her omhandlede Egn og som dengang spillede 

en meget vigtig Rolle ved Rigdommen og Mangfoldigheden af dens 

Slægts- og Artsformer, ved disses kæmpemæssige Störrelse og ved In- 

dividuernes store Antal, jeg mener: Dovendyrenes Familie. 

Grunden til at denne Familie for Tiden mangler i Rio das 

Velhas’s Floddal er Mangel paa Urskov, og da vi, som jeg forhen har 
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sögt at vise, med höi Grad af Sandsynlighed tör antage for de uddöde 

Arter af samme, trods deres kæmpemæssige Væxt, en med de Nulevendes 

overeensstemmende Levemaade, kunne vi med samme Grad, af Sandsyn- 

lighed slutte os til, at Vegetationsforholdene i denne Deel af Brasilien 

have undergaaet en væsentlig Forandring siden den Periode, da hine 

colossale Dyr beboede samme, og at de for Stürstedelen aabne eller med 

tynd Camposkov bediekkede Sletter, der nu danne Rio das Velhas’s Floddal, 

dengang vare bevoxede med en tæt Skov af kæmpemæssige Trier. 

Hvad den relative Rigdom af de enkelte Familier angaaer, med 

Hensyn til Antallet af deres underordnede Slægter og Arter, da synes 

det store Misforhold imellem de tvende Perioder, jeg i min foregaaende 

Afhandling gjorde opmærksom paa, at bekræfte sig, idet Bæltedyrene, 

Tykhuderne, Rovdyrene, men især Drövtyggerne og Dovendyrene frem- 

byde for hiin Periode en större, derimod Flaggermusene og Aberne en 

mindre Qvotient af Totalantallet af Slægterne og tildeels af Arterne, 

end for nærværende, saa at Forverdenens Dyrskabning viser sig rigere 

end Nuverdenens paa de lavere Former, derimod armere paa de höiere; 

imidlertid turde tilkommende Opdagelser medföre væsentlige Forandringer 

i disse Forholde. 

Gaae vi over til en Sammenligning af Slægterne for de tvende 

Perioder, fålgende den Gang i Undersøgelsen, der ledede os i forrige 

Afhandling, da ville vi see de dengang opstillede Resultater for Stårste- 

delen bekræftede, og tildeels udvidede, og vi ville have Leilighed til at 

opdage nye Forholde, som fürst de senere tilkomne Bidrag tillade os 

at udhæve. i 

Vi saae dengang, at den største Deel af Forverdenens Pattedyr- 

slægter endnu forekomme i den her omhandlede Egn; det samme lære 

os de forögede Lister, der tjene til Grund for nærværende Afhandling; 

imidlertid har Antallet af Forverdenens forsvundne Slægter foröget sig 

mere end Antallet af dem, der endnu forekomme her, saa at imedens 

Vid. Sel. naturvid, og mathem. Afh. VIII Deel. Rk 
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dengang af 52 Slægter 18 endnu levede her og 1% vare forsvundne, see 

vi nu af 42 Slægter") 22 endnu her levende og 49 forsvundne. 

Jeg gjorde i min foregaaende Afhandling opmærksom paa, at 

de Slægter, som denne Egns fordums og nærværende Fauna have tilfælles 

med hinanden, passende kunde fordeles i tvende Grupper, af hvilke den 

ene indbefatter saadanne, som i vore Dage opholde sig saavel i den 

gamle som i den nye Verden; den anden derimod dem, som for Tiden ere 

eiendommelige for den nye Verden. Den förste af disse Grupper inde- 

holdt sex, den anden tolv Slægter. | 

Denne Fordeling gav os Anledning til at opstille det höist vigtige 

Resultat: at Dyrskabningen, der får sidste Jordforandring beboede det 

tropiske Brasiliens Höisletter, var i sin Grundtypus den samme som den, 

der for Tiden beboer samme. Dette Resultat er blevet endnu fuldstæn- 

digere begrundet ved de senere tilkomne Forögelser, idet de fire Slægter, 

der ere komne til, alle ere gaaede ind under den sidste af de to opstillede 

Grupper, nemlig den, som indbefatter de for den nye Verden eiendomme- 

‘lige Slægter, saa at de tvende Grupper, der dengang forholdt sig som 

6 til 12, nu forholde sig som 6 til 16. 

Den anden Afdeling af Forverdenens Pattedyrslegter, nemlig 

den, som indbefatter saadanne, der for Tiden ei forekomme i denne Egn, 

viste sig at burde deles i tvende Grupper, af hvilke den ene indeholder 

nu aldeles uddåde Former, den anden saadanne, der vel endnu leve, 

men ei mere i de Egne, hvor jeg har fundet de fossile Levninger. 

Den fårste af disse Grupper saae vi at dannes fornemmeligen af 

Slægter henhörende til Beltedyrenes og Dovendyrenes Familier, tvende 

Familier, der for Tiden ere eiendommelige for Sydamerika, saa at vi 

+) Jeg udelader i denne som i foregaaende Afhandling af nærværende Betragtning den 

ubestemte Slægt af Guavere, samt endvidere den senere tilkommende Slægt af 

Flaggermusenes Familie, som jeg endnu ei tilstrækkeligen har sammenlignet med 

de nulevende for at afyjöre, hvorvidt den stemmer med nogen af dem eller ei. 
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ogsaa her treffe paa et nyt Beviis for Overeensstemmelsen imellem de 

tvende Fauner med Hensyn til Grundtypen af deres Frembringelser. 

Den anden Gruppe indeholdt sex Slægter, af hvilke fire for Tiden 

ikkun leve i de hede Dele af den gamle Verden, nemlig Sliegterne: 

Speothos, Cynailurus, Hyena og Antilope; een forekommer saavel i den 

gamle Verden, som i de koldere Egne og i Alperegionerne af den nye: 

Bjérneslegten, og endelig den sjette, Æuchenia, er indskrænket ikkun 

til sidstnævnte Localitet. 

Denne Gruppe er senere blevet foröget med en Slægt, Myopo- 

tamus, der frembyder Exemplet paa et andet ei mindre mærkeligt Forhold, 

idet denne Dyrslegt vel for Tiden er indskrænket til Sydamerika, men 

ikkun til sammes tempererede Deel, imedens för sidste Jordforandring 

een Art af denne Slægt optraadte som Beboer af dets tropiske Bælte. 

Hvad endelig det sidste og vigtigste Spörgsmaal angaaer, om 

Overeensstemmelsen imellem Arterne af de tvende Perioder, da maa jeg 

bemærke, at af det betydelige Antal senere tilkomne fossile Arter de fleste 

endnu stedse vise sig væsentlig forskjellige fra de nulevende; ligesom jeg 

maa beklage, ved ingen af dem, der vise betydelige Overeensstemmelser, 

endnu at have havt Leilighed til at anstille tilstrækkelige Sammenligninger 

for at aføjåre denne Overeensstemmelses Grad. Denne Leilighed har 

derimod tilbudt sig ved en af de Arter, jeg alt i min forrige Afhandling 

har omtalt, som vise store Overeensstemmelser med en nulevende Art, 

Loncheres elegans, og hvilken jeg af den Grund havde stillet paa Listen 

af de faa Arter, der efter det Lidet, jeg dengang kjendte til dem, syntes 

at vise sig specifisk identiske med nulevende. Jeg har senere forskaffet 

mig alle Delene af den fossile Arts Skelet, og jeg tilstaaer, at jeg ei 

seer nogen væsentlig Forskjel imellem den og den nulevende Art, saa at 

jeg for Öieblikket nödes til at opstille den Sætning: at iblandt den store 

Mangfoldighed af Forverdenens Arter, der afvige fra de nulevende, idet- 

Kk+ 
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mindste een forekommer, som vi nådes til at erkjende for identisk med 

een af nærværende Skabning. 

Men trods denne Modification i et af mig forhen opstillet Resltat 

er dette dog i sin Almindelighed blevet bestyrket, nemlig: at jo mere 

vi stige ned i Systemets Underafdelinger, desto større bliver Uovereens- 

stemmelserne mellem begge Perioders Paitedyrskabning. Imedens Orde- 

nerne vare de samme for begge Perioder, viste Familierne allerede 

den Uovereensstemmelse, at een af Forverdenens mangler her for Tiden 

(Dovendyrenes) ; hos Slægterne steg Uovereensstemmelsen næsten til Halv- 

delen af det hele Antal, og Arterne vise sig alle (for saavidt de tilstræk- 

keligen ere bekjendte) forskjellige paa een ner, der hidtil synes at und- 

drage sig denne almindelige Lov. 

Jeg gaaer nu over til nærmere at dröfte de almindelige Resul- 

tater, hvormed jeg sluttede min foregaaende Afhandling, for at under- 

söge, hvorvidt de senere tilkomne Kjendsgjerninger tjene til sammes 

Bekræftelse. 

Den förste Sætning, jeg opstillede, var: at det tropiske Bælte af 

den nye Werden, i den Periode, da de Dyr levede, hvis fossile Rester 

her beskjæftige os, langt fra at være ubeboet, som hidtil antoges, frembüd 

en Rigdom og Mangfoldighed i sine Frembringelser, der synes at over- 

træffe den, vi i vore Dage iagttage sammesteds. 

Jeg saae mig istand til at bevise denne Sætning hvad Familierne 

og Slægterne af Pattedyrklassen angaaer, af hvilke jeg alt dengang 

kjendte flere i fossil end i levende Tilstand, Antallet af Arterne derimod 

var betydeligt ringere paa Listen af den forsvundne end paa den af den 

nulevende Skabning. Dog gjorde jeg opmærksom paa endeel Omsten- 

digheder, der talte for Sandsynligheden af en hurtigere Tilvæxt i Frem- 

tiden af hiin end af denne Liste, og mine Formodninger have i denne 
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Henseende fuldkommen bekræftet sig. Imedens Antallet af de nulevende 

Arter for denne Egns Fauna er foröget med 6, er Antallet af de fossile 

foröget med 21. Deres Tal er nu lige, idet enhver af Listerne inde- 

holder 75 Arter, men Omstændighederne, der begunstigede Sandsynlig- 

heden af er hurtigere Forögelse af Listen paa de fossile Arter, ere 

endnu stedse de samme, og det kan saaledes ingen 'Tvivl være under- 

kastet, at fortsatte Undersögelser jo om kort Tid vil hæve Antallet af 

de fossile Arter betydelig over det af de nulevende. 

Vi see saaledes, at den Bemærkning, vi får have havt Anledning 

til at gjøre angaaende de fleste Familier af Pattedyrenes Klasse, ogsaa 

gjælder om hele Klassen i Almindelighed, nemlig, at den, saaledes som 

den viser sig i vore Dage, ikkun er at betragte som en Brok af hiin 

forsvundne Skabning. Dette Forhold kunde synes at tale til Fordeel for 

deres Mening, der i den nulevende Dyrskabning see de tiloversblevne 

Rester af en — enten ved en voldsom Naturbegivenhed, eller langsomt 

i Tidernes Löb — ikkun tildeels ödelagt Skabning. Men var denne 

Mening grundet, maatte vi kunne eftervise alle, eller i det mindste en 

betydelig Deel, af de nulevende Arter iblandt de fossile, og dette er, 

som vi have seet, ikke Tilfældet. Ikkun een Art er med temmelig Be- 

stemthed efterviist (Loncheres elegans); et ubetydeligt Antal viser sig i 

de faa Levninger, jeg hidtil besidder af dem, saa overeensstemmende 

med de nulevende, at ikkun fuldstændigere Sammenligninger ville kunne 

afbevise deres Identitet, men den uden Sammenligning langt större 

Deel viser sig, som bemærket, aldeles forskjellig fra de nulevende Arter, 

Dog kan man iblandt disse endnu fastsætte tvende Afdelinger efter den 

større eller ringere Grad af Uovereensstemmelse, de vise med de nulevende 

Arter. Hos en Deel er Ligheden endnu saa stor, at ikkun nåiagtige 

Sammenligninger kunne overbevise om deres specifiske Forskjellighed, 

f. Ex. Coelogenys laticeps og C. Paca — hos de fleste derimod ere 

Ulighederne saa store, at ei blot det første Blik paa en hyilkensomhels 
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Deel af deres Skelet er tilstrækkelig til at vise deres specifiske Forskjel- 

lighed, men at selv i mange Tilfælde vi nödes til at adskille dem generisk 

fra alle nulevende Dyr. 

Indskrenke vi os saaledes ei blot til de faa Tilfælde, hvor en 

fuldkommen Overeensstemmelse finder Sted, og omfatte vi i vor Be- 

tragtning tillige de Tilfælde, hvor en vistnok meget höi Grad af Lighed 

bemærkes, da kunne vi ei nægte, at et betydeligt Antal af vor Tids 

Arter besad deres mere eller mindre lignende Repræsentantere i hine 

Tider, og neppe ville de Naturforskere, der indrömme en gradviis For- 

andring af Arterne i Tidernes Löb, af disse ringe Forskjelligheder lade 

sig afholde fra at antage en uafbrudt Overgang af hiin ældre Dyrskabning 

i den nærværende. For de Naturforskere derimod, der holde sig strængt 

til Læren om Arternes Uforanderlighed, vil vistnok Antallet af Til- 

feldene, hvor en uomtvistelig Artsidentitet finder Sted imellem de tvende 

Perioder, være meget for ringe til Antagelsen af denne Hypothese, og 

de ville tvertimod af Mængden af Tilfælde, hvor det modsatte Forhold 

finder Sted, slutte til en almindelig Undergang af hiin Dyreverden, og 

i den nulevende see en ny, fra hiin forsvundne aldeles uafhængig Skabning. 

Jeg gjorde i min foregaaende Afhandling opmærksom paa, at 

det ringe Antal af forsvundne Pattedyrarter, man hidtil har bragt for 

Dagen i den nordlige Halvdeel af den nye Verden, gjér det sandsynligt, 

at dens Dyrskabning stod tilbage i Rigdom og Mangfoldighed for den, 

der befolkede dens tropiske Deel, og at vi af denne Omstændighed med 

Föie turde slutte, at ogsaa i hiin Periode den nu tempererede og kolde 

Deel af den nye Verden havde en lavere Temperatur, end det tropiske 

Bælte af samme. Endelig sögte jeg ved en umiddelbar Sammenligning: 

mellem Antallet af de sidstforsvundne Pattedyr fra de tempererede Dele 

af den gamle og fra den tropiske Deel af den nye Verden at godtgjöre 

samme climatologiske Resultat. Siden den Tid er et betydeligt Antal af 

Arter fra den heromhandlede Periode blevet opdaget i den gamle Verdens , 
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tempererede Dele, men ogsaa min Liste for Sydamerika har faaet 

betydelig Tilvæxt, saa at Forholdet bliver endnu stedse det samme, og 

Resultatet fölgelig urokket, nemlig: at i det Tidsrum, der gik umid- 

delbar forud for sidste Jordforandring, de ved den geographiske Brede 

betingede 'Temperaturforskjelligheder allerede vare indtraadte. 

Endelig sluttede jeg med 'en kort Fremstilling af Hovedresultaterne, 

hvortil de mig dengang bekjendte Rjendsgjerninger syntes at lede. Disse 

Resultater ere samtlige blevne bekræftede og; tildeels udvidede ved de 

senere tilkomne Bidrag; ikkun tvende have modtaget en Modification, 

idet Tvivlene angaaende Tilværelsen af Flaggermusenes Familie i hiin 

Periode ere hævede, og den almindelige Lov om en specifisk Forskjellighed 

imellem Forverdenens og Nuverdenens Årter har modtaget en Undtagelse. 

Af Mennesket har jeg eiheller paa mine senere Reiser fundet 

mindste Spor i de diluviale Nedlag, saa at det negative Resultat, jeg 

forhen var ledet til i denne Henseende, endnu stedse bekræfter sig. 

Ogsaa have alle de geognostiske Forhold, jeg siden har havt Leilighed 

til at undersøge, paa det fuldkomneste overbeviist mig om Rigtigheden 

af alle Trækkene i min foregaaende Skildring af Omstændighederne ved 

de fossile Knoklers Forekomst, samt af Naturen og Beskaffenheden af 

den store Begivenhed, der trak Forhænget ned for den Verden, hvis 

Beboere jeg i nærværende og foregaaende Afhandlinger har sågt at 

fremstille i en kørt Oversigt for Selskabet, saa at jeg i denne Henseende 

intet videre har at tilföie. 
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Fortegnelse paa Pattedyrene fra Rio das Velhas’s Floddal. 

_ Nulevende. Fossile. 

Edentata. 

1. Myrmecophaga jubata L. 1. 1. Myrmecophaga gigantea. 1, 
— . tamandua C. 2. 

Effodientia. 

2. Dasypus octocinctus L. 5. 2. Dasypus aff. octocincto. Q, 
— sp. (Tatumirim ). 4. — punctatus. 5. 

5. Xenurus nudicaudis m. 5. 3. Xenurus foss. 4. 

4. Priodon giganteus C, 6. 

5. Euphractus gilvipes Ill. 7. 
4. Euryodon. 3. 
à. Heterodon. 6. 

6. Chlamydotherium Humboldtü. 7. 

— gigas. 8. 

7. Hoplophorus euphractus. 9. 

— -  Selloi. 10. 

8. Pachytherium magnum. 11. 

Bradypoda. 

9. Coelodon maquinense. 12. 

10. Megalonyx Jeffersonü. 15. 

— Cuvieri. 44, 

— Bucklandii. 15. 

= gracilis. 16. 

— minutus. 17. 

11. Sphenodon. 18. 

Pachydermata. 

12. Mastodon sp. 19; 
6. Tapirus americanus L. 8. 15. Tapirus foss. 20. 
7. Dicotyles labiatus C. 9, 14. Dicotyles sp. 21. 

— torquatus C. 10. = Sp. 29. 

— sp. 25. 

— sp. 24. 



Nulevende. 

8. Cervus paludosus Desm, 

9. Felis 

10. 

14. 

rufus Ill. 

campestris F. C. 

simplicicornis Ill. 

nanus m. 

onca L. - 
concolor L. 

pardalis L. 

macroura Pr. Max. 

Jaquaroundi Desm. 

Eirara barbara L. 

vittata L. 

. Canis jubatus ©. 

Azare Pr. Max. 

. Lutra brasiliensis L. 

. Nasua solitaris Pr. Max. 

socialis Pr. M. 

Didelphis aurita Pr. Max. 
albiventris m. 

incana m. 

= murina L. 

pusilla Desm. 
tricolor Geoff. 

Pid. 

trilineata Mas.B. 
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Fossile. 

Ruminantia. 

11. 15. Cervus sp. 

12. — sp. 
15. 

14. 

15. 

16. Antilope maquinensis. 
17. Auchenias sp. 

— sp- 

18. Leptotherium majus. 

— minus. 

Fere. 

16. 19. Felis sp. 
17. — sp. 

18. — Sp. 

19. 

20. ; i 

20. Cynailurus minutus. 

21. Hyæna neogæa. 

21 22. Eirara sp. 

22. 

95. 25. Canis troglodytes. 

24 w —  protalopex. 

24. Speothos pacivorus. 

25. 

26 25. Nasua sp. 

27. 

26. Ursus brasiliensis. 

Marsupiala. 

28. | 27. Didelphis aff. aurite. 
29. — aff. albiventri. 

50. — aff. incanæ. 

51. — aff. murinæ. 

52. — aff. pusille. 
55. — aff. myosuræ. 
54. — sp. 

28. Thylacotherium ferox. 

Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. LI 

25. 
26. 



Nulevende. 

15. Mus aquaticus m, 

— mastacalis m. 

— laticeps m. 

— vulpinus m. 

— lasiurus m. 

— expulsas m. 
— longicaudis m, 

— lasiotis m. 

16. Nelomys antricola m. 
— sulcidens m. 

17. Loncheres elegans m. 

— laticeps m. 

18. Phyllomys m. sp. 

19, Synoetheres prehensilis L. 
— insidiosa Licht. 

20. Sciurus æstuans L. 

24. Lepus brasiliensis L. 

22. Cavia aperea L. 

— rupestris Pr. Max. 

25. Dasyprocta aguti L. 

24, Coelogenys Paca L. 
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Glires. 
oO. 29. 

56. 

527. 

58. 

59. 

40. 

Al, 

42. 

#5. 50 

44. 

45. 51 

46. 

47. 52 

48. oo 

49. 

34 

50. 

51. Do. 

59; 56. 

85. 

4. IT. 

a 

84. 58. 

25, Hydrocherus Capibara L. 55. 59. 

26.1 Chiroptera genera 

50. Species 16.171. 

31. Jacchus penicillatus Geoff. 72. 
32. Cebus cirrhifer Geoff. 
35. Callithrix sp. 

34. Mycetes ursinus Humb. 

40. 

Chiroptera. 

5. (56. 41. 

Simie. 

75. 

74. 42. 

75. 

45. 

Fossile. 

. Nelomys aff. antricolæ. 

= aff. sulcidenti. 

. Loncheres elegans. 

. Phyllomys sp. 

. Synoetheres magna. 

. Myopotamus antiquus. 

. Lepus aff. brasiliensi. 

. Cavia aff. aperew. 

— aff. rupestri. 

—  bilobidens. 
. Dasyprocta aff. aguti. 

— capreolus. 

. Coelogenys laticeps. 
— major. 69. 

Hydrochærus aff. Capibare. 70. 
= sulcidens. 

Genus incertum, 

Chiroptera 1. 

Callithrix primevus. 

Protopithecns brasiliensis. 

74. 
72. 

75. 

74. 

78. 
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Pattedyrslægter, som får sidste Jordforandring beboede 

Floddalen af Rio das Velhas. 

A. som endnu leve i samme. B. forsvundne af samme, 

a. fælles for den ny og | b. eiendommelige for den 
gamle Verden. ny Verden. 

a, levende andetsteds. b. ganske uddöde 

~ 

S Oe à oy Lo 

Tapirus. 

Cervus. 

Felis. 
Canis. 

Mus. 

Lepus. 

~ 

he à à RA My my Oy Lo 

MM hie S St 

NS © & NS 8 À HIS 

. Myrmeco- 

phaga. 

Dasypus. 

Xenurus. 

Dicotyles. 

Eirara, 

Nasua. 

Didelphis. 

. Nelomys. 

. Loncheres. 

. Phyllomys. 

. Synoetheres, 

. Cavia. 

. Dasyprocta. 

. Coelogenys. 

. Hydrocherus. 

. Callithrix. 

1. 

NES SE à Gb 

Antilope. 

Auchenias. 

Cynailurus. 

Speothos. 
Ursus. 

Hyena, | 

Myopotamus. 

. Chlamydothe- 

rium. 

. Euryodon. 

. Heterodon. 

Hoplophorus. 

. Pachytherium. 

Coelodon. 

. Megalonyx. 

Sphenodon. 
Mastodon. 

Leptotherium. 

Thylacothe- 

rium. 

Protopithecus. 

ER 



Forklaring over Afbildningerne. 

Taz. XIV. 

F ig. 4. Forestiller den venstre Underkjeve af Chlamydotherium Humboldtis. 

2—4. Skjolde af Skulder- eller Lændepandseret af Hoplophorus Selloi. 

5. Et Skjold af Bælterne af Xenurus antiquus. 

6. Et Skjold af Skulderpandseret af Dasypus punctatus. 

7. Det samme af Dasypus affinis. 

8. Det samme af Xenurus antiquus. 

9 og 12. Skjolde af Bælterne af Dasypus punctatus. 

40—11. Skjolde af Bælterne af Dasypus punctatus. 

Tan. XV, 

Fig. 4. Springbenet af Hoplophorus euphractus, seet ovenfra. 

2. Samme Been, seet nedenfra. 

3. Samme Been, seet fra den ydre Side, 

4. Samme Been, seet fra den indre Side. 

Fölgende Figurer fremstille Haand- og Fodknokler af samme Dyr: 

5. Håire Tærningbeen, seet forfra. 

b. Ledfladen mod fjerde Mellemfodbeen. 

c. Ledfladen mod femte Mellemfodbeen. 

e. Ledfladen mod det eiendommelige Been, der befinder sig i Senew 

af Böiemusklerne, 

6. Samme Been, seet bagfra; 

a. Ledfladen mod Hælbenet. 

b. Ledfladen mod Baadbenet. 

7. Förste Kilebeen af höire Fod, seet bagfra. 

8. Tredie Mellemhaandbeen, seet noget skraat fra indre Side; 

a. den bageste Ledflade. 

b. Ledfladen mod det andet Mellemhaandbeen. 

9. Samme Been, seet skraat forfra og fra den ydre Side; 

a. forreste Ledflade. 

b. Ledfladen mod fjerde Mellemhaandbeen, 
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Fig. 10. Femte Mellemfodbeen af venstre Fod, seet fra den indre Side; 

a. Ledfladen mod Tærningbenet. 

b. Ledfladen mod fjerde Mellemfodbeen. 

- 44. Samme Been, seet fra den ydre Side; 

e. Ledfladen mod förste Fingerled. 

d. Ledfladen mod Sesambenet. 

Tas. XVI, 

De förste syv Figurer fremstille Finger- og Taaled af samme Dyr, 

Fig. 4. Andet Led af tredie Taa, seet forfra, Den överste Ledflade er den 

mod det næstfülgende Taaled; den underste er Ledfladen mod 

Sesambenet. 

2. Förste og andet Led af fjerde Taa af venstre Fod, 

- 3. Samme Been som Fig. 1, seet bagfra. 

4. Kloled af anden Finger af venstre Haand, seet ovenfra. 

5. Samme, seet nedenfra. 

- 6. Kloled af tredie Taa, seet ovenfra, 

7. Samme, seet nedenfra. 

- 8. Tredie Mellembaandbeen af venstre Haand af Megalonyx Jeffersonii, 

seet fra indre Side. 

- 9. Samme Been, seet bagfra. 

- 40. Fjerde Mellemhaandbeen af höire Fod af samme Dyr, seet fra den 

indvendige Side. 

- 41. Fjerde Mellemfodbeen af höire Fod af Megalonyx Bucklandii, seet 

fra den indre Side. Det forreste Ledhoved er nedentil afbrudt, 

saavelsom den bageste nedadgaaende Fortsætning; de manglende 

Dele ere udtrykte ved Punkter. Den store Ledflade bagtil er 

den, der vender imod femte Mellemfodbeen. 

- 42. Samme Been, seet bagfra, Den store Ledflade er den mod Fod- 

roden; den mindre er den, der vender mod femte Mellemfodbeen. 

Tas. XVII. 

Fig. 4. Tredie Mellemhaandbeen af venstre Haand af Megalonyx Bucklandiü, 

seet fra den indre Side. Den nederste Ledflade bagtil er den mod 

det andet Mellemhaandbeen; de to överste Ledflader ere de imod 

Haandroden. 



Fig. 2 

3 

4. 

5. 

6. 

7e 
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Förste Mellemhaandbeen af höire Haand af samme Dyr. 

Samme Been af venstre Haand af Megalonyx gracilis. 

Kloled af tredie Finger af höire Haand af Megalonyx Jeffersonii. 

Et Stykke af Overkjæven af Sphenodon, seet fra den ydre Side. 

Samme Stykke, seet fra den indre Side. 

10. Låse Tænder af samme Dyr. 

Tan, XVIII. 

Fir. 

10. 

Rovtanden i venstre Overkjæve af Cynailurus minutus, seet fra den 

indvendige Side. 

Samme Tand, seet lodret paa Tyggefladen. 

Samme Tand, seet fra den udvendige Side. 

Andet Led af anden Taa af höire Fod af en fossil Katteart af 

Størrelse som Jaguaren. 

Nedre Ledhoved af et Mellemhaandbeen af samme Dyr. 

Nedre Ende af venstre Overarmbeen af en fossil Katteart af Stör- 

relse som den langhalede Tigerkat (Felis macroura Pr. Max.). 

Den mellemste Taa med sit Mellemfodbeen af Huleulven (Canis 

Troglodytes). 

De tilsvarende Been af Guaräen (Canis jubatus), til Sammenligning. 

Et Stykke af höire Underkjæve af Huleræven (Canis protalopex), 

seet fra den udvendige Side. 

Samme Stykke, seet fra den indvendige Side. 

T'as. XIX. 

Fig. 4. Hjerneskallen af Huleschakalen (Speothos pacivorus), seet ovenfra. 

- 2. Samme, seet fra Siden. 

- 3. Förste Led af tredie Taa af den fossile brasilianske Hulebjörn (Ursus 

brasiliensis), see ovenfra, 

- 6. Samme Stykke, seet nedenfra. 

- 4. Andet Mellemfodbeen af venstre Fod, seet ovenfra. 

- 5. Samme Stykke, seet fra den udvendige Side. 

Tas. XX. 

Fig. 4. Craniet af Coelogenys laticeps. 
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Fig. 2. Craniet af Coelogenys Paca. Da den forreste Deel af Snuden er 
afbrudt paa de fossile, har jeg udeladt af Tegningen den samme 
Deel af Hovedet af den nulevende Art, for at Proportionerne 

desto lettere skulle falde i Öinene. Det sees, at hos den fossile 

er Foramen infraorbitale meget videre, Broen over samme smallere 

og at Aagbuen bagtil staaer meget længere ud fra Hovedet. Begge 

Cranier hidröre fra glathovede Individuer; det af den nulevende 

Art er fundet i en Hule og stammer fra et meget gammelt Dyr. 

- 3. Höire Aagbeen af den fossile ruhovede Paca. Dette Been er alle- 

rede aftegnet i min Afhandling over Hulen ved Cerca grande, 

men da jeg siden har faaet et smukkere og fuldstendigere Ex- 

emplar af et större Individ, har jeg saameget hellere ladet dette 

afbilde som det her er fremstillet i sin naturlige Farve. 

- A, Aagbenet af den nulevende ruhovede Paca. I den nysnævnte Af- 

handling findes aftegnet samme Been af den nulevende glathovede 

Paca til Sammenligning. 

Taz. XXI. 

Fig. 4. Den forreste Deel af Craniet af Myopotamus antiquus, seet nedenfra. 

- 2. Samme, seet fra Siden. 

- 3. Samme, seet ovenfra. 

- 4. Forreste Deel af höire Underkjæve, seet fra den indre Side. 

- 5. Samme, seet fra den ydre Side. 

- 6. Venstre Kindtand i Overkjæven af Cavia bilobidens. 

- 7. Samme Slags Tand af Cavia aperea. 

- 8. Samme Slags Tand af Cavia rupestris. 

- 9. Venstre Kindtandrække i Overkjæven af Loncheres elegans, gammelt 

Individ. 

- 40. Samme Række af Nelomys suleidens. 

- 41. Samme Række af Nelomys antricola. 

- 42. De to forreste Kindtænder i venstre Overkjeve af den fossile Phyl- 

lostomus. 

- 43. Venstre Kindtandrække af den nuleveude Phyllostomus. 

- 44. Kindtænder af venstre Overkjæve af den fossile Loncheres i de 

forskjellige Grader af deres Afslidning. 
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Tas. XXII. 

Osteologie af Nelomys antricola. 

Fig. 4. Craniet, seet nedenfra. 

- 2. Samme, seet, ovenfra. 

- 3. Venstre Overkjæve, seet fra ydre Side. 

- A, Samme, sect fra indre Side. 

- 5. Craniet, seet fra Siden. 

- 6. Overarmbenet. 

- 7. Underarmens Been. 

- 8. Laarbenet. 

- 9. Underlaarets Been, 

- 40. Förste Ryghvirvel med sin mærkværdige V formige Epiphyse. 

- 44. Skulderbladet med Nöglebenet. 

Tas. XXIII. 

Fremstiller Nelomys antricola i sine naturlige Omgivelser. 

Tas. XXIV. 

Fig. 4. Höire Albuebeen af Callithrix antiquus, seet fra den ydre Side. 

Samme, seet fra den indre Side. 

Samme Been af den herlevende Art af Slegten Callithrix, seet fra 

den ydre Side. 

Samme, seet fra den indre Side. 

Den üvre Deel af det höire Laarbeen af Protopithecus brasiliensis, 

seet fra den indvendige Side. 

Samme Stykke, seet fra den udvendige Side. 
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| LA jeg siden den sidste Afhandling blev sluttet har været forhindret 

ved den vedholdende Regntid fra at foretage nye Reiser, har jeg anvendt 

denne Tid til nöiere at gjennemgaae mine Samlinger, hvorved jeg især 

har henvendt min Opmærksomhed paa Gnavernes Familie, som den, der 

i de foregaaende Afhandlinger har været behandlet: med mindre Udför- 

lighed end de övrige, da jeg ved flere af Slægterne ei endnu havde havt 

Leilighed til at gaae ind i en speciel Undersøgelse og Adskillelse af Arterne. 

Denne Familie indeholdt i den förste Afhandling (November 1857) 

9 Slægter med 18 Arter af den nulevende Skabning, og ligesaa mange 

Slægter, men med ikkun 16 Arter af den uddåde; imidlertid yttrede jeg: 

allerede dengang den Overbeviisning, at et nærmere Bekjendtskab med 

de fossile Arter upaatvivleligen vilde lade os finde for Gnavernes Fa- 

milie, som vi alt havde fundet for de üvrige, en slårre Rigdom og Mang- 

foldighed af Former i Forverdenens end i den nærværende Skabning. 

I den næstfålgende Afhandling (September 4858) var Antallet 

af nulevende Slægter og Arter af denne Familie steget til 11 og 22, af 

de fossile til 42 og 22. Forverdenens större Rigdom paa Former var 

altsaa ogsaa for denne Familie efterviist, hvad Slægterne. angaaer, og 

der stod ikkun tilbage at kunne udstrække dette Resultat ogsaa til Arterne. 

En Slægt af denne Familie, den talrigste af alle: Rotteslægten, 

var hidtil, hvad dens fossile Arter angaaer, næsten uundersögt, og det 

store Antal Levninger, jeg besad af den, lovede mig et rigt Udbytte; 

Mm* 
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men et detailleret sammenlignende Studium af de nulevende Årters 

Osteologie maatte gaae forud. De næsten fuldstændige Materialier, jeg 

efterhaanden havde samlet til en slig Sammenligning, tillode mig at udfåre 

den med et temmelig tilfredsstillende Resultat, og ledet ved de Erfa- 

ringer, hvormed disse Sammenligninger havde beriget mig, blev det mig 

nu muligt at kaste et Lys over den store Masse af herhenhårende fossile 

Knaller, der snart lod mig see en langt större Mangfoldighed blandt 

dem, end jeg ved de hidtil anstillede forelöbige Undersögelser havde 

vovet at formode. 

Rotteslegten viser sig nn, ligesom de fleste andre Slægter, ei 

mindre talrig paa Årter i hiin Periode, end i nærværende; og Familien 

af Gnaverne træder ind under de samme Forholde, som alle de övrige 

(med Undtagelse af Flaggermusenes og Abernes), nemlig: at den opviser 

en stårre Mangfoldighed paa underordnede Former i den sidstforsvundne 

Fauna, end i den nærværende. Uagtet Antallet paa de her nulevende 

Arter af denne Familie siden sidste Afhandling er blevet foråget med 

tre, er dog Tallet af de fossile steget i en saa langt héiere Grad, at 

Forholdet mellem de to Fauner nu bliver fölgende: Nulevende Slægter 

og Arter 11 og 25, fossile 15 og 52. 

Rotteslægten er bleven foröget med to nulevende Arter, som jeg 

imidlertid hidtil ikkun kjender af Skeletter, fundne i Huler. Den ene 

kalder jeg Mus principalis, da den overtræffer alle de övrige Arter i 

Størrelse; for den anden har jeg antaget Navnet Mus fossorius, da den 

stærke Udvikling af Kammen paa Overarmbenet antyder, at denne Art 

besidder Graveevnen i en höiere Grad end de övrige. Det hele Antal 

af mig bekjendte herlevende Arter af denne Slægt er saaledes steget til 

tolv. For det hele Brasilien finder jeg i de mig tilgængelige Kilder 

ikkun to Arter beskrevne, nemlig een af Prindsen af Neuwied- (Mus 

pyrrhorhinus) og en af Hr. Brandt i Petersborg (Mus leucogaster), der 

begge ere forskjellige fra mine Arter. Azzara har beskrevet fire Arter 
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fra Paraguai, hvortil Rengger har füiet to; de synes ligeledes alle for- 

skjellige fra mine, hvad jeg imidlertid ei med Sikkerhed kan afgjire 

efter disse Forfatteres mindre fuldstændige Beskrivelser. Da de fleste 

Arter af denne Slægt tilbyde betydelige Afændringer, ei blot med Hensyn 

til Farven, men selv med Hensyn til de vigtigere relative Maal, f. Ex. 

Halens Forhold til Legemet, ja endog med Hensyn til Pelsens Beskaffenhed 

— Afændringer, der deels afhænge af Alder, Rjön og Aarstid, men ofte 

ere aldeles individuelle — saa bliver ved faa andre Slægter en paa om- 

fattende Sammenligninger af en Mængde Individuer grundet Beskrivelse 

af Arterne saa nödvendig, som ved denne. Da det imidlertid her ei er 

Stedet at give en omstændelig Beskrivelse af disse, indskrænker jeg mig 

til folgende Bemærkninger angaaende de vigtigste af dem, fornemmeligen 

“for at oplyse deres Forhold til de fossile Arter. 

Den vigligste i historisk Henseende er den herlevende almindelige 

Huusrotte (Mus setosus m.). Denne Art afviger i flere Trek fra alle 

de üvrige og antyder sig som en Fremmed iblandt dem. "Saaledes er 

det den eneste herlevende Årt, hvis Pels er forsynet med lange, udover 

Uldhaarene ragende, stive Börstehaar, og dens Overarmbeen bærer en 

langt svagere Kam end de övrige Årters, saa at den synes mindre end 

disse bestemt til at grave, og fölgeligen til at opholde sig i den frie 

Natur. Efter Indvaanernes eenstemmige Udsagn i Provindsen Minas har 

denne Rotte först for 25 til 50 Aar siden ladet sig tilsyne her, og har 

indsneget sig i Husene, hvor den har fortrængt en anden mindre Årt, 

som jeg siden nærmere skal omtale. . Skjündt jeg ingen Grund havde til 

at tvivle om Rigtigheden af dette Indvaanernes Udsagn, har jeg dog 

underkastet det en Pröve, ved hvilken jeg har havt Leilighed til fuld- 

komment at stadfæste det. Jeg har nemlig nöie undersögt de Sammen- 

hobninger af smaae Knokler, hvilke jeg oftere har omtalt som befindende 

sig ovenpaa Hulernes Jordnedlag, og jeg har stedse fundet Knoklerne 

af denne Rotteart ikkun i disse Sammenhobningers åvre Dele og i frisk 
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Tilstand, men aldrig iblandt de mere formuldede Knokler, der ligge 

underst i samme og hvis Indbringelsestid vistnok ofte stiger tilbage i 

Aarhundreder. Vi see saaledes i Sydamerika en mærkelig Gjentagelse af 

et Forhold, hvorpaa Europa har tilbudt et Exempel, idet denne Verdens- 

deels fordum almindelige Huusrotte (Mus Rattus), der maaskee selv er 

af asiatisk Oprindelse, tildeels er bleven fortrængt af en mægtigere Rival 

(Mus decumanus), der endnu i vore Dage er indvandret fra Asien. 

Hvorfra den brasilianske Huusrotte er udgaaet, er mindre afgjort; at den 

blot skulde være indvandret fra andre fjernere eller nærmere Egne af 

Sydamerika, forekommer mig mindre sandsynligt paa Grund af de eien- 

dommelige Træk, der udmærke den fra alle andre mig bekjendte syd- 

amerikanske Arter af denne Slægt. Saavidt jeg veed har man hidtil 

ikkun i Indien og paa Öerne i det indiske Archipel fundet Arter af 

Rotteslægten med langt over Uldhaarene ragende Börstehaar, og jeg 

helder derfor mere til den Mening, at ogsaa Sydamerika har faaet dette 

besværlige Huusdyr fra Asien, hvorfra dets Indvandring let forklares 

ved den hyppige Skibsfærsel mellem disse tvende Verdensdele. Betragte 

vi denne Arts Forhold til de her forekommende fossile Arter af samme 

Slægt, da treffe vi paa en ny Antydning til at den er af fremmed Op- 

rindelse; thi til alle de övrige herlevende Arter finder jeg blandt de 

fossile mere eller mindre lignende Repræsentantere, men kun denne staaer 

ogsaa i denne Henseende isoleret, og viser ingen Lighed med nogen fossil 

Art. Denne Rottes Farve er oven graaguul, unden hvidlig; de lange 

Börstehaar ere sorte; dens Længde er 45”, hvoraf Kroppen udgjår 7%, 

Halen 8”. 

En anden Art, der forekommer almindelig i Husene, holder jeg 

ligeledes for indvandret, da den aldrig findes i Skoven eller paa Markerne 

fjernet fra Menneskets Vaaninger. Den er omtrent af Størrelse som vor 

Huusmuus (Mus musculus), til hvilken jeg forelåbig henfårer den, indtil 

umiddelbare Sammenligninger sætte mig istand til at afgjöre, hvorvidt 
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den virkelig er overeensstemmende med hiin eller ikke. Den forekommer 

mig imidlertid at afvige fra den ved kortere Ören og Hale og ved For- 

skjelligheder i Pels og Farve. Pelsen er fiin og glathaaret, silkeglindsende, 

oven graaguul, unden hvidlig med graaguult Anstrég. Hos det unge 

Dyr er den mere langhaaret, uden Silkeglands og heel graa af Farve, 

oven mårkere, unden lysere. Den er 6 Tommer lang, hvoraf Halen 

nölagtig udgjör Halvdelen. 

De üvrige Arter, der alle höre oprindeligen hjemme her, deler 

jeg, for at lette Oversigten, i to Afdelinger, eftersom Halen er længere 

eller kortere end Legemet. — Blandt de første udmærker sig fremfor 

alle Mus aquaticus ved sine Svömmefödder. Den er 15“ 5 lang, 

hvoraf Legemet udgjör 7” 5°, Halen 8% er meget plump af Bygning, 

med et bredt Hoved og lave Oren. Pelsen er fiin og odderagtig, oven 

guulgraabruun, unden okkerguul. Den byyger sin Rede i Sivbuskene i 

Damme og Söer. — En anden Art, Mus mustacalis, tilbyder en ikke 

mindre udmærket Charakteer, der ved første Oiekast adskiller den fra 

alle andre Arter, idet dens Hale ender i en Dusk af lange Haar. Dens 

overordentlig lange Skæghaar naae indtil Midten af Kroppen. Dens 

Farve er oven rüdlig graa, unden hvidlig. Den er 12, hvoraf Legemet 

udsjör 5”, Halen 7”. — Mus vulpinus, 12 6% lang, hvoraf Legemet 

53” 4“, Halen 7% 4%, udmærker sig ved sin langhaarede Pels, hvis 

Farve oven er levende ruströd, unden hvid med et rustguult Anströg. — 

Den mindste af denne Afdeling er Mus longieaudus, 8” 2 lang, hvoraf 

Legemet ikkun udgjör 3% 5%, Halen 4 71; den er oven graabruun 

med en stærk Indblanding af okkerguult, hvilken bliver den herskende 

Farve paa Siderne, unden hvid; Snude, nedre Deel af Forarm og Under- 

laar graae. 

Den anden Afdeling, hvor Halen er kortere end Legemet, inde- 

holder ei saa store Arter, som den förste. Den første er Mus laticeps, 

10% 5° lang, hvoraf Legemet 5” 5°, Halen 5”, udmærket ved sit 



280 

brede og höie Hoved, store Oren, fremspringende Oine og meget fine 

Hale. Dens Farve er oven lys-askegraa med sterk Indblanding af rust- 

guult, unden reen hvid. — Den almindeligste af alle Arterne er Mus 

expulsus, der nu kun forekommer paa dyrkede Marker, men fordum ind- 

sneg sig i Husene, hvorfra den blev fortrængt af Mus setosus. Den er 

8” lang, hvoraf Legemet udgjör 4” 9, Halen 5% 5%. Dens Farve er 

paa Overdelene en Blanding af graabruunt og okkerguult, hvoraf hiin 

er den herskende paa Ryggen, denne paa Siderne. Underdelene ere 

lys isabelgule. — At slutte af det store Antal Knokler, man finder af 

Mus lasiurus i Hulerne, maa denne Art ogsaa være meget hyppig, men 

da den ikkun opholder sig i Skove og ei besöger Rornmarkerne, und- 

drager den sig mere Opmærksomheden. Den forestiller i det mindre 

Mus vulpinus af den foregaaende Afdeling, dog er dens Pels ei saa lang- 

haaret og mindre levende rustréd; dens meget korte Hale er besat med 

te udstaaende Börster. Dens hele Længde er 7” 6, hvoraf Legemet 

udgjör 4” 8, Halen 2 410. Endelig den mindste af alle Arterne, 

Mus lasiotis, 5 7° lang, hvoraf Legemet % 6“, Halen 1“ 1, ud- 

mærker sig ved sine store laadne Oren og meget korte fiinhaarede Hale. 

Den er oven guulbruun, unden guuloraa hvid og opholder sig i Haver. 

Efterat have fastsat de osteologiske Charakterer for disse ti oprin- 

delig brasilianske Arter, gik jeg over til en Sammenligning med det 

Antal af fossile Knokler, jeg besidder af denne Slegt. Af denne Sam- 

menligning fremgik, at blandt disse forekomme Rnokler meget lige dem af 

alle de nulevende Arter, paa de tvende mindste nær, Mus longicaudus 

og Mus lasiotis; men foruden dem Knokler af fire Arter, som afvige i 

deres osteologiske Charakterer fra de mig hidtil bekjendte af den nulevende 

Skabning, og for hvilke jeg har antaget Navnene: Mus robustus, debilis, 

oryeter og talpinus. Den fårste af disse stemmer i Störrelse med Mus 

vulpinus, men nærmer sig i Bygning mere til M. principalis og M. fossorius. 

M. debilis var noget mindre end M. lasiurus og af overordentlig spinkel 
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Bygning. M. orycter forestillede i det mindre M. fossorins, fra hvilken 

den, foruden Størrelsen, adskiller sig ved forholdsviis smækkrere Lemmer, 

Hos Mus talpinus maa Graveevnen have været udviklet i en 

meget höi Grad, og sandsynligviis har den fort en aldeles underjordisk 

Levemaade, thi den overordentlig stærkt fremspringende Torn paa 

Overarmbenets Kam, samt denne Knokkels Brede nedentil, tillade ikkun 

en Sammenligning med de stærkest gravende Dyr, som Tatuerne og 

Muldvarpene. 

De fossile Arter kunne altsaa inddeles i to Afdelinger, eftersom 

de vise sig overeensstemmende eller uovereensstemmende med nulevende. 

Den förste af disse Afdelinger indbefatter 8, den anden 4 Arter. Hvorvidt 

imidlertid hiin Overeensstemmelse gaaer mellem de fossile Arter og de 

nulevende, tår jeg i de fleste Tilfælde endnu ikke afgjöre med Bestemthed, 

da som oftest den vigtigste Deel af Skelettet hos de fossile mangler til 

Sammenligning, nemlig det fuldstændige Cranium. Jeg betegner derfor 

de fossile Arter med Navnet af den tilsvarende nulevende, tilföiende 

“affinis” og overladende til fremtidige Undersögelser at afsjöre, om 

Overeensstemmelsen gaaer til specifisk Identitet eller ikke. 

Hvad de fire Arter afden anden Afdeling angaaer, da maa ligeledes 

Tiden vise, om de virkelig eller deres Repræsentantere mangle i den nule- 

vende Skabning, eller om de her blot hidtil have unddraget sig Gpmærk- 

somheden. Det sidste skulde ikke undre mig; thi det er ei förste Gang 

at det er hændet mig i Undersøgelserne over den forsvundne Dyrskabning, 

at mit Bekjendtskab med dens Arter. er rykket hurtigere frem end det af 

de tilsvarende nulevende; saa at det Lys, jeg oprindelig laante af Studiet 

af Nuverdenens Skabninger for at opklare Forverdenens Dyrlevninger, 

ofte fra disse har kastet et Skin tilbage, som har ledet til uventede Op- 

dagelser iblandt hine. Men, hvorledes end dette forhelder sig, for 

Oieblikket ere vi, hvad Rotteslægten angaaer, ledede til samme Resultat, 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIEIL Deel. Nn 
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hvortil Betragtningen af saamange andre Slægter tidligere har ledet os, 

nemlig: at den i hiin Periode var talrigere paa Arter end i nærværende: 

Til Pigrotternes Familie er senere tilkommet en ny Form, der 

afviger noget fra de hidtil dannede Slægter i denne Familie, og som jeg 

derfor opstiller idetmindste som en egen Underslegt under Navn af Loncho- 

phorus. Den forener Slægterne Loncheres og Echimys, idet dens Kind- 

tænder i Underkjæven ere byggede som hos sidstnævnte, de i Overkjæven 

derimod som hos férstnevnte af disse Slægter. See Tab. XXV Fig. 9. 

Af Slægten Synoetheres finder jeg, foruden den forhen omtalte, 

Spor til en mindre af Störrelse som den nulevende S. insidiosa; da jeg 

imidlertid besidder for lidet af den til nærmere at charakterisere den, 

omtaler jeg: den indtil videre som en tvivlsom Art af denne Slægt (S. dubia). 

Slægten Cavia har ved mine senere Undersögelser modtaget be- 

tydelige Oplysninger. Af denne Slægt kjendte man indtil de nyeste Tider 

ikkun to Arter: ©. aperea og C. rupestris. At der under den förste 

Art skulde ligge flere skjulte, syntes ei sandsynligt, da saa opmærksomme 

Iagttagere som Azzara, Rengger og Prindsen af Neuwied udtrykkeligen 

erklære for de forskjellige Dele af Sydamerika, de have undersögt, at 

de aldrig have bemærket Varieteter i denne Art, eller af Indvaanerne 

hört tale om saadanne. Imidlertid havde flere Omstændigheder ledet 

mig paa Formodningen om det modsatte. Jeg havde oftere bemærket 

en Forskjel saavel i Størrelse som Farve imellem de Individuer, der kom 

mig for Oie, idet nogle vare större, mörkere, trækkende i det sorte og 

med hvid Bug; andre mindre, lysere, trækkende i det rödlige og med 

guulgraa Bug. Da jeg nu har forskaffet mig Skeletter af begge disse 

Racer, har jeg kunnet anstille en osteologisk Sammenligning imellem 

dem, hvilken har udviist, at de virkelig ere forskjellige Arter. Det var 

saaledes afgjort, at under Navnet Cavia aperea enten to Arter vare for- 

vexlede, eller at foruden den sande Aperea en anden Art forekommer, 

der hidtil var blevet upaaagtet af Naturforskerne. Spörgsmaalet var 
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altsaa nu: hvilken af disse to Air er den sande Aperea? eller med 

andre Ord: hvilken af dem har lagt til Grund for Marcgraafs Beskrivelse 

af sin Aperea? En Sammenligning af hans Beskrivelse med mine to 

Dyr lod mig ingen Tvivl i denne Henseende. Marcgraaf angiver for 

sin Aperea en Længde af 12 Tommer og en hvid Bug; to Charakterer, 

der ikkun passe paa den stårre Årt, og udelukke den mindre, der ikkun 

har 9 Tommer i Længde og en graaguul Bug. Den større Art maatte 

saaledes beholde Navnet Æperea; for den mindre antog jeg Navnet 

©. rufescens. Imidlertid bemærkede jeg, ved at efterslaae andre For- 

fattere, at Tilstedeværelsen af tvende Artsformer, eller idetmindste Va- 

rieteter, blandt de Dyr, der af Brasilianerne kaldes Prea, ei havde und- 

gaaet alles Opmærksomhed. Auguste de St. Hilaire omtaler i sin almin- 

delige Skildring af Dyrene i Sertongen af St. Franciscofloden”) “to Arter, 

“eller sandsynligviis Varieteter af Pred, hvoraf den ene er rödlig”. 

Lichtenstein**) anfører blandt Doubletterne i Berlinermuseet en Cavia 

fra Brasilien, hvilken han opstiller som en ny Art under Navn af Cavia 

obscura. Jeg slutter af denne Artsbenævnelse, at det-er den större Art, 

og fölgelig den sande Aperea, han har meent, og undrer mig derfor. saa 

meget mere over, at Lichtenstein ei har beholdt for denne Navnet Aperea, 

som han, ved at tilfüie med Spörgsmaalstegn som synonym Marcgraaf”s 

Aperea, antyder selv at have havt denne Formodning. Denne begyndende 

Forvirring er blevet endmere foröget ved Brandt***), der har beskrevet 

denne samme Årt under et andet og mindre heldigen valgt Navn: Cavia 

leucopyga. For at gjåre Ende paa. denne Forvirring itide inden den 

bliver rodfæstet i Videnskaben, er det nådvendigt at gjengive den store 

og mörke Art med hvide Fortænder Navnet Cavia aperea, som altsaa 

+) Voyage dans l’intérieur du Brésil, Ire partie, Tome second p. 557. 

++) Verzeichn. der Doubl. des Zool. Mus. zu Berlin p. 3, Nr. 51. 

+++) Mammalium exoticorum novorum vel minus rite cognitorum Musei Academici descrip- 

tiones et icones. Petrop. 1835. 

Nn* 
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fragaaer den mindre, lysere, rödlige Art, ligeledes med hvide Fortiender, 

for hvilken jeg da forestaaer Navnet Cavia rufescens*). 

Det næste Punkt, jeg sögte at afgjöre, var: til hvilken af disse 

tvende Arter den af de classiske Forfattere for Paraguai beskrevne Aperea 

henhörer. Azzara’s Beskrivelse lader neppe nogen Tvivl om, at han 

har havt den större Art for sig, da han giver den en Længde af 11 

Tommer, en mörk Grundfarve og en hvid Bug. Rengger angiver vel 

kun 10 Tommer, men selv dette Maal er for. stort for den mindre Art, 

og sandsynligen har han havt et ei fuldkommen udvoxet Individ af den 

större Art for sis. De Træk, han anfører af Craniets Bygning, passe 

Størstedelen paa den större Art og udelukke den mindre**). 

+) Hovedforskjellighederne i Beenbygningen mellem disse to Arter ere fülgende: Hos 
C. aperea er Snuden længere og spidsere, Mjerneskallen mere hvælvet over Is- 

benene, Næsebenenes bagre Rand danner en- Vinkel, medens den hos €. rufescens 

danner en lige Tverlinie, Skæretænderne ere mindre buede, Baghovedet stiger fra 

Grundbenet lidet i Veiret, medens det hos ©. rufescens helder skraa opad bagtil, Bag. 

hovedets Aabning er bredere end høi, medens den hos €. rufescens er höiere end bred. 

Hos ©. aperea rykker Aagbenet fortil længere frem, saa at den kun ved et 0,00% 

smalt Belte adskilles fra Randen af foramen infraorbitale, medens hos den mindre, 

©. rufescens, denne Afstand er 0,004; ogsaa indkiler den sig hos ©. aperea afrundet, 

medens den hos €. rufescens lober ud i en skarp Vinkel. Tindingbenets Aagbue- 

fortsættelse rykker hos ©. aperea ei saa langt frem, ender fortil afrundet, og lader 
nedentil en smalere Strimmel af Aag benet ubedækket. Vingefortsættelserne af Kile- 

benet ere hos C. aperea bagtil næsten lodret afskaarne og ere langt fra at naae 
Pauken, medens de hos ©. rufescens lobe bagtil ud i en horizontal Spids, der 
nærmer sig mere til Pauken, Foramen lacerum anticum er hos ©. rufescens större 

og strækker sig længere fortil, derimod er den bagre Deel af Ganen, der dannes 
af Ganebenene, smalere, og foramen incisivum kortere. Kindtændernes Tveraxe 

staaer hos ©. rufescens lodret paa Hovedets Længdeaxe; hos C. aperea derimod 
danner den med samme en fortil spids, bagtil stump, Vinkel; endelig ere hos denne 

sidste Rindtenderne bredere. I de övrige Dele af Skelettet ere Forskjellighederne 
mindre iöinefaldende, men dog i flere Knokler meget bestemt udtrykte. Saaledes 
er Overarmbenet hos C. aperea oventil mindre sammentrykt, Knoen ved indre Side 

af nedre Ledhoved er svagere, Tridsen bredere ovenfra nedad, og dens indre Kant 
stærkere fremspringende nedad; paa Skinnebenet fortsætter sig Rammen paa den 
forreste Flade længere nedad, saa at Knoklen nedentil er mere sammentrykt o.s. v. 

++) Navnligen den lodrette Reisning af Baghovedets bagre Decl, Formen af Baghovedets 
Aabning, samt Hjerneskallens Hvælving. Derimod löbe Næsebenene, paa mine 

Exemplarer, ei bagtil ud i en Spids, som han angiver for sin Aperea, hvilket 

tvertimod er Tilfældet med den mindre Art. Rengger viser ved Sammenligning af 
Cranierne, at Cavia Cobaia er en fra C. apcrea forskjellig Art. Af de Træk, han 
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Af Underslegten Cerodon Fr. C. kjendte man hidtil ligeledes 

ikkun een Art fra Brasilien, Cavia rupestris Pr. Max. (Rerodon Moco Fr. C.), 

og jeg lod mig ved denne Leilighed ogsaa her forlede til at antage de 

Kooklerester, jeg havde fundet af denne Underslegt, for at hidröre fra 

den bekjendte Art; men en nærmere Sammenligning har nu overbeviist 

mig om det modsatte, 

Cavia rupestris angives af Prindsen af Neuwied saavelsom af de 

övrige Forfattere som större end Preäen. Hvad enten man under dette 

Navn forstaaer Cavia aperea eller Cavia rufescens, saa er den herlevende 

Art af Cerodon meget mindre end begge disse”), og då jeg tillige 

bemærker væsentlige Forskjelligheder i Bygningen af Craniet mellem 

den og Cavia rupestris (efter Prindsen af Neuwieds Tegning**), nödes 

anfürer af Craniets Bygning -hos C. Cobaia, passe vel nogle paa ©. rufescens, f. Ex. 

den skraae Retning af Baghovedets bagre Deel, Formen af Baghovedets Aabning, 

den mindre Hvælving af Hjerneskallen, hvorimod andre ei passe, som den spidsere 

Snude, de bagtil tvers afskaarne Næsebeen, de stærkere buede Skæretænder i Over- 
kjæven, samt Formen af Kindtænderne, saa at jeg slutter, at C. cobaia ogsaa er en 
fra C. rufescens forskjellig Art, 

+) Da jeg besidder endeel fuldstændige Underkjæver af udvoxne Individuer af den 
herlevende Moco-Art, maa dette Been tjene til Sammenligning, Længden af Under- 
kjæven, fraregnet Skæretænderne, er hos: 

Cavia aperea, gammelt Individ 0,055. 

— — noget yngre Individ 0,051. 
— rufescens, ungt Individ 0,045. 

Cerodon rupestris (efter Prindsen af Neuwied) 0,046. 
Den herlevende Cerodon, gammelt Individ 0,038. 

noget yugre dito 0,037. 

++) Saaledes har den övre Rand af Oiehulen hos Cerodon rupestris i sin Midte et stærkt 
Indsnit (hvilket ogsaa bemærkes paa Craniet af Cavia aperea og rufescens), der 
aldeles mangler paa alle, selv de ældste Individuer af den herlevende Art Moco; 

ligeledes hos Aagbuefortsættelsen af Tindingbenet paa sin forre Rand (ved indre 
Rand af Artikulationsfladen for Underkjæven) en stærk Fremspringning hos Cerodon 
rupestris (hvilken ogsaa findes paa Craniet af Cavia aperea), der mangler hos min 
Cerodon. Kindtændernes Tveraxe vender hos C. rupestris noget skraa udad og 
bagtil, hos min Art staaer den aldeles paa tvers paa Hovedets Længdeaxe, ogsaa 

ere deres Ellipser smalere hos den herlevende Art; men den mest iöinefaldende 

Forskjel ligger i Formen af Underkjæven, hvis bagre Vinkel hos den herlevende , 
Arter langt mere udtrukket i Længden. See Tab.XXV Fig.5. Jeg omtaler her ei 
Forskjelligheden i Bygningen af Tænderne, da Prindsens Tegning er udkastet efter 
et Individ med beskadigede Tænder, som Hr. Wiegmann har efterviist. 



— 286 

jeg til at antage 'den for en fra samme forskjellig Art, som jeg opstiller 

under Navnet Cavia (Cerodon) saxatilis. | 

Efter saaledes först at have opklaret Naturhistorien af de her 

nulevende Artér af Caviaslægten, gik jeg over til en Sammenligning med 

de fossile. Jeg bemærkede snart blandt disse to Arter af Underslægten 

Anema, der viste nogen Lighed med de nulevende C. aperea og rufescens, 

men en nåiagtig Sammenligning overbeviste mig snart om, at de fossile 

tilbyde virkelig specifiske Forskjelligheder. — En Rindtand belærte mig 

Tilstedeværelsen i sine Tider af en Art af Underslægten Cerodon, nær- 

grændsende til den nulevende C. saxatilis, men dens betydeligere Stör- 

relse lader mig formode, at ogsaa her en specifisk Forskjellighed finder 

Sted. — Endelig forefandt jeg iblandt de fossile Rester en fjerde Form, 

meget forskjellig fra alle de nulevende, som jeg allerede i min fore- 

gaaende Afhandling har omtalt under Navnet Cavia bilobidens. Fast- 

setter man som Skjælnemærke mellem Underslægterne Anema og Ce- 

rodon, den mere eller mindre sammensatte Form af Tandpladerne, som 

hidtil er skeet, da hörer denne Art til ingen af dem, men danner en 

egen Underslægt, charakteriseret ved et Indsnit paa enhver af Tand- 

pladerne, medens Anema mangler dette paa den ene og Cerodon paa 

begge. Men den væsentlige Forskjel imellem disse to Underslægter ligger 

i Tilstedeværelsen eller Mangelen af Rit. Hos Cerodon er nemlig Rlöften, 

der adskiller de tvende Afdelinger af Kindtanden, aaben, hos Anema er 

den snæver og opfyldt med Kit. Betragtet med Hensyn til denne Struktur- 

forskjellighed hörer denne Art til Underslægten Cerodon, idetmindste 

hvad Overkjæven angaaer. Underkjeven er en fuldkommen Mellemting 

mellem begge, idet Rlöften ved sin Grund indeholder Kit som hos Anema, 

men udad mangler det som hos Cerodon. ‚See Tab. XXV Fig. 44 til 48. 

Med den herlevende Art af Slægten Dasyprocta gik det mig som 

med Årterne af Caviaslægten. Jeg fandt hos alle Forfatterne ikkun een 

Art omtalt for Brasilien, Dasyprocta Aguti, og jeg holdt derfor den 
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herlevendé for at være den samme. Da jeg imidlertid saavel ved den 

" foregaaende Slægt som ved flere andre var blevet gjort opmærksom paa 

den skjulte Artsrigdom i de sydamerikanske Slægtsformer, underkastede 

jeg denne Art en nærmere Pråvelse, og fandt til min ikke ringe For- 

undring, at den aldeles afviger fra alle de Forfatteres Aguti, jeg havde 

til Sammenligning. Den er 20” lang, hvoraf Halen optager 4%. Dens 

Grundfarve er spraglet olivengraa, nedad Siderne, især bagtil, med stedse 

tiltagende Indblanding af guult, hele Bugfladen svovlguul, Extremiteterne 

sorte. Omkring Halen og ovenpaa Hovedet gaaer Grundfarven over i 

rustbruun, paa Krydset er den reen graa. Ethvert af Haarene paa Si- 

derne af Kroppen er sort med to, paa Ryggen med tre gule Ringe; hine 

have 1% 2, disse 1” 5 Længde. Haarene paa Krydset ere 3” 9 

lange, sorte med syv hvide Ringe *). 

+) Maregraafs Beskrivelse af sin Aguti er for ufuldstændig til at afgjôre med Bestemthed, 
hvilken Art han har havt for sig; imidlertid passer hans Angivelse af Farven “pilis 

ex rufo et brunneo mixtis cum pauxillo nigro” ei paa nærværende Art, om hvilken 

han maatte have sagt: “pilis ex sulphureo et nigro mixtis”. Jeg formoder derfor, 

at han har beskrevet den sande D. aguti, der adskiller sig fra den nærværende ved 
sin mere brune Grundfarve, ved den rödliggule Farve af de forlængede Haar paa 

Krydset, og ved sin rudimentariske Hale. Den paraguaiske Art, Dasyprocta Azzarae 
Licht. adskiller sig væsentlig fra den herlevende ved sin ringere Störrelse, kortere Hale 
og Farven af de forlængede Haar paa Krydset, der hos hiin er den samme som paa de 
övrige Dele af Legemet. Ogsaa ere, efter Rengger, hos hiin Spidsen af Snuden, Struben 

og Örene ubehaarede, medens disse Dele hos den herværende Art ere paa det tætteste 
besatte med Haar, Til Sammenligning vil jeg endnu anfore folgende Maal: Længden af 
den paraguaiske er efter Rengger 18“, og han föier til, at man undertiden, men dog 

sjelden, finder Individuer, der næsten ere een T'omme længere. Middelmaalet af den her- 

levende er 20“ og man finder Individuer, der overtræffe dette Maal nogle Tommer. 
Haler af hiin er 6“, af denne 12‘. Dog den bedste Sammenligning afgiver hans Maal 
af Craniet; han angiver for dette hos et udvoxet Individ 32“. Jeg har fire Cranier til 

Sammenligning: det første er af et meget ungt Dyr, der ikkun har 8 Kindtænder, og 

den tredie endog nylig udbrudt og ganske uslidt; det har 3” 3; det andet er af et 
ungt Dyr, hvor den fjerde Kindtand er ved at bryde ud, det har 3” 11“; det tredie er 

af en gammel Hun og har 4” 1/; endelig det fjerde af en gammel Han, har 474, 
Fra D. acuchy, hvis Fædreland iövrigt er meget forskjelligt, adskiller den sig ved sin 

langt betydeligere Størrelse, sin forskjellige Farve og sin længere Hale, der hos hiin 
kun bestaaer af 6—7 Hvirvler, medens den herlevende Art dannes af 10. Da det synes, 

at ingen af de hidtil beskrevne Arter besidder dette Organ saa udviklet som nærværende, 

har jeg deraf taget Anledning til at vælge for den Artsnaynet Dasyprocta caudata. 
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Endelig slutter jeg Gnavernes Familie med en ny og mærkelig 

Slægt, som jeg har grundet paa et Stykke af en Underkjæve og en 

Kindtand, forestillede Tab XXV Fig. 1—5 og Tab. XXVI Fig. 1—4. 

Som bekjendt deler denne Familie sig i de to, idetmindste hvad Tand- 

systemet betræffer, höist naturlige Afdelinger, som F. Cuvier har betegnet 

med Navnene Rongeurs omnivores og Rongeurs herbivores. Hos de förste 

ere Kindtænderne forsynede med Rödder, og Skæretanden i Underkjæven 

forlöber under Kindtandrekken og har sin Rod bag ved samme; hos de 

sidste ere Rindtænderne uden Rødder, og naae i Underkjæven lige ned 

til Bunden af Kjæven; Skæretanden, der fölgelig ei finder Plads under 

disse, som ved den förste Afdeling, forlöber langs deres indre Side eller 

standser ved deres Begyndelse. Af denne sidste Afdeling forekommer 

her tre Slægter: Hydrocherus, Cavia og Lepus. Da det er overflödigt 

at sammenligne den fossile med den förste af disse tre nævnte Slægter, 

har jeg blot vedfüiet paa Pladen en Tegning af Underkjæven af de to 

sidste. Det sees, at foruden Formen af Tandhullerne adskiller den fos- 

sile sig fra Cavia ved Mangelen af den stærke Kam paa ydre Side af 

Kjæven, og fra Lepus derved, at Skæretanden forlöber langs indre Side 

af Rindtænderne (som sees af den fremspringende Lenedevulst), medens 

den hos Lepus ophårer ved Begyndelsen af samme, hvorved den omtalte 

Vulst kommer til at mangle. Endnu en fjerde Slægt af denne Afdeling 

omtales fra Brasilien: Hypudeus Ul., men den har kun tre Kindtænder 

hoorimod den fossile viser Spor af fire Tandhuller. Slægten Lagomys, 

der ligeledes hårer til denne Afdeling, afviger fra Lepus derved, at den 

forreste Rindtand i Underkjæven er forholdsviis mindre, og at Skære- 

tanden fortsætter sig forbi Begyndelsen af Rindtandrekken og forlöber 

et Stykke langs dennes indre Side, I disse tvende Charakterer nærmer 

den sig den fossile, men Formen af Kjæven er hos Lagomys (efter Teg- 

ningen, Cuvier giver deraf i sine Mech. oss. foss.) meget forskjellig fra 

hiin. Der bliver saaledes ikkun tilbage af denne Afdeling Gruppen 
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Lagostomi eller Haremusene, hvoraf ingen for Tiden forekommer i Brasilien. 

Hos de herhen hörende Slægter bestaae de rodlöse Kindtender af to til 

tre Tverplader og have en flad Krone. I samme Hule, hvor Kjæven 

fandtes, fandt jeg ogsaa en lille Kindtand (Tab. XXV Fig. 1—5), der 

ligeledes afviger fra Kindtænderne af alle de ovennævnte Slægter af de 

herbivore Gnaveres Afdeling, og som efter sin Stårrelse og Form lader 

formode at have henhört til samme Dyr, som den omhandlede Kjæve. 

Den er sammensat af tvende Tverplader og har en flad Krone, bærer 

fölgelig Charaktererne af Lagostomernes Gruppe; den hidrörer fra Over- 

kjæven. Af de fire herhen hörende Slægter afvige Eriomys og Lagidium 

fra den fossile ved Antallet af Pladerne paa Rindtænderne i Overkjæven, 

der er tre, hos Pedetes og Lagostomus er disses Tal som hos den fossile, 

men hos Pedetes ere de meget bredere end hos denne, saa at ikkun 

Slægten Lagostomus bliver tilbage, til hvilken den kunde henföres; da 

jeg imidlertid ei besidder Tegning eller nöiere Beskrivelse af Kindtænderne 

af sidstnævnte Slægt, maa jeg indtil videre lade uafgjort, hvorvidt den 

fossile kan bringes ind under samme eller ikke. Saameget fremgaaer 

imidlertid som vist, at i hine Tider forekom i det tropiske Brasilien en 

lille Art af Lagostomernes Gruppe, maaskee af samme Slægt som Viz- 

cachaen, men i alle Tilfælde nærmende sig mest til denne. Vizcachaen 

er en Beboer af den sydlige tempererede Zone af den nye Verden, idet 

den ei strækker sig ud over den 50 Grad S. B., og vi have saaledes et 

nyt Exempel paa det mærkelige geographiske Forhold, jeg har gjort 

opmærksom paa ved at omtale den fossile Art af Slægten Myopotamus. 

Af Flaggermusenes Familie, der ganske manglede paa min förste 

Liste over de fossile Pattedyrarter, kunde jeg i Afhandlingen, der led- 

sagede den anden Liste, blot anmelde Tilstedeværelsen i hiin Periode. 

Jeg har nu underkastet de faa Levninger, jeg besidder af denne Familie, 

en nærmere Undersögelse, og finder, at de hidröre fra fire Arter af 

Slægten Phyllostoma, hvoraf een nærmer sig til P. dorsale m., en anden 

Vid. Sel. naturvid, og mathem. Afh. VIII Deel. Oo 
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til P. lineatum Geoflr., de üvrige afvige fra de nulevende Arter, der 

hidtil ere mig bekjendte af denne Slægt. 

Ogsaa Abernes Familie er bleven foröget med en ny Art, hen- 

hørende til Slægten Jacchus, eller idetmindste nærmende sig mest til 

denne Slægt, men den fossile er dobbelt saa stor, som de nulevende 

Arter af samme, hvorfor jeg kalder den J. grandis. See'Tab.XX VII Fig.5. 

Af de foregaaende Familier omtaler jeg endnu som senere tilkomne: 

en mindre Art af Slægten Hoplophorus (H. minor), en Art af Slægten 

Felis (F. exilis Tab. XXVI Fig. 15—14), samt en dvergagtig Art af 

Tapirslegten (T. suinus Tab. XXVIL Fig. 1—4), der neppe opnaaede 

Størrelsen af et middelmaadigt Sviin. 

Da ved disse Tillæg deels Totalantallet af Slægterne og Årterne, 

saavel de fossile som de nulevende, er blevet foröget, deels det numeriske 

Forhold imellem de to sammenlignede Fauner er blevet forandret, tilfører 

jeg en ny Liste, hvori disse Tilsælninger ere optagne. Det vil af denne 

sees, at Antallet af de fossile, saavel Slægter som Arter, overstiger det 

af de nulevende, saa at jeg nu seer mig istand til at opstille som et 

faktisk Resultat, hvad jeg i Begyndelsen ikkun vovede at udtale som en 

Formodning, at nemlig Forverdenens Fauna, hvad Pattedyrklassen an- 

gaaer, var, paa denne Deel af vor Jord, langt rigere end Nuverdenens. 

Hvorvidt iövrigt dette Resultat maa finde sin Anvendelse paa de üvrige 

Dyrklasser, og for andre Dele af Jorden, hvorom jeg ikke tvivler, maa 

Tiden vise. 

Denne Forverdenens större Rigdom i Forbindelse med den hyp- 

pige Forekomst af fossile Arter, der vise stor Overeensstemmelse med 

nulevende, synes at lede tit at ansee den nærværende Dyrskabning ikkun 

som tiloversblevne Levninger af hiin ældre. Afyjürelsen af denne Mening 

beroer paa en nüiagtig Bestemmelse af Overeensstemmelsesgraden imellem 

saadanne lignende Arter af de tvende Perioder. Næst Angivelsen af 

det numeriske Forhold mellem de tvende Fauner bliver derfor den vigtigste 
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Gjenstand Fastsættelsen af Overeensstemmelsesforholdet imellem dem. 

Jeg har alt gjort opmærksom paa, at det er i Gnavernes Familie at 

denne Overeensstemmelse viser sig i sin höieste Grad, og jeg har derfor 

ikke undladt ved den specielle Bearheidelse af denne Familie, der har 

afgivet Hovedstoffet for disse Linier, at skjenke denne Gjenstand den 

störste Opmærksomhed. Imidlertid har kun een Slægt tilbudt mig til- 

strekkelige Sammenligningsmidler til at afyjüre Spörgsmaalet, nemlig 

Caviaslægten, hvor jeg tilfulde har overbeviist mig om den virkelige 

specifiske Forskjellighed mellem de hinanden repræsenterende Arter fra 

de tvende sammenlignede Perioder, saa at Sandsynligheden stedse tiltager, 

at den nærværende Dyrskabning er aldeles uafhængig af den foregaaende, 

og at de intet have tilfælles med hinanden, uden Overeensstemmelse i 

Grundformerne. 
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Fortegnelse paa Pattedyrene fra Rio das Velhass Floddal. 

Nulevende. Fossile. 

Edentata. 
1. Myrmecophaga jubata L. 1. 1. Myrmecophaga gigantea. 1. 

— tetradactyla L. 2. 

Effodientia. 
9. Dasypus octocinctus L. 2. Dasypus aff. octocincto. 2. 

— sp. ( Tatu-mirim ). —  punctatus. 5. 
5. Xenurus aff. nudicaudo. 4. 

5. 

4. 

5. Xenurus nudicaudus m. à. 

4. Priodon giganteus C. 6. 

5. Euphractus gilvipes Il. 7. 
4. Euryodon. à. 
à. Heterodon. 6. 

6. Chlamydotherium Humboldtü. 7. 

8. 

9. 

— gigas. 

7. Hoplophorus euphractus. 

— Selloz. 10. 

= minor. 11. 

8. Pachytherium magnum. 19. 

Bradypoda. 

9. Coelodon maquinense. 15. 

10. Megalonyx Jeffersonü. 14. 

— Cuvieri. 15. 

— Bucklandii. 16. 

— gracilis. 17. 

— minutus. 18. 

44, Sphenodon. 19. 

Pachydermata. 

12. Mastodon. 20. 

6. Tapirus americanus. 8. 15. Tapirus aff. americano. 21. 
7. Dicotyles labiatus C. 9. —  suinus. 22. 

— torquatus C. : 10. 14. Dicotyles sp. 25. 
— sp. 24. 
— sp. 25. 

26. | — Sp. 
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Nulevende. 

Ruminantia. 

8. Cervus paludosus Desm. 11. 15. 
— rufus Ill. 12. 

— campestris F. C. 15. 
—  simplicicornis Il. 14. 

— nanus m. 12. 

16. 

| 17 
18. 

Feræ. 

9. Felis onca L. 16. 19. 
— concolor L. 17. 

— pardalis L. 18. 

— macroura Pr. Max. 19. 

— daguaroundi Desm. 20. 

20 

21 

10. Eirara barbara L. 21. 29, 

—  vitata L. 22. 

11. Lutra brasiliensis L. 25. 

12. Canis jubatus C. 24. 25. 

— Azare Pr. Max. 25. 

15. Nasua solitaris Pr. Max. 26. 23. Nasua sp. 

— socialis Pr. Max. 27. 

26. Ursus brasiliensis. 

Marsupialia. 

14. Didelphis aurita Pr. Max. 28. 27. Didelphis aff. aurite. 
— albiventris m. 29. — aff. albiventri. 

—  incana m. 50. — aff. incane. 
- murina L. 51. — aff. murine. 
— pusilla Desm. 52. — aff. pusille. 

== tricolor Geoff. oo. 

= trilineata Mus. B. 5A. 

28. & 

Fossile. 

Cervus sp. 
— sp. 

. Auchenias sp. 
= Sp- 

. «intilope maquinensis. 

. Leptotherium majus. 
— minus. 

Felis protopanther. 

— aff. concolor:. 

— aff. macrourae. 

—  exilis. 

. Cynailurus minutus. 

. Hyena neogea, 

Eirara sp. 

Canis troglodytes. 
—  protalopex. 

. Speothos pacivorus. 

— aff. myosure. 

= sp. 

Thylacotherium ferox. 

27. 
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Nulevende. Fossile. 

Glires. 

15. Mus principalis m. 38. 29. Mus aff. principal. 

— aquaticus m, 56. — aff. aquatico. 
— mastacalis m. 57. — aff. mastacali. 
— laticeps m. 58. — aff. laticipiti. 

— vulpinus m. 59. — aff. vulpino. 

— fossorius m. 40. — aff. fossorio. 

— lasiurus m. 41. — aff. lasiuro. 

— expulsus m. 49, — aff. expulso. 

— longicaudus m. 45. — robustus. 

—  lasiotis m. 44. —  debilis. 

— orycter. 

— talpinus. 

16. Nelomys antricola m. 45. 30. Nelomys aff. antricole. 
= suleidens m. AG. — aff. sulcidenti. 

17. Loncheres elegans m. 47. 51. Loncheres aff. eleganti. 

= laticeps m. 48. 

52. Lonchophorus fossilis. 

18. Phyllomys brasiliensis m. 49. 59. Phyllomys aff. brasiliensi. 

19. Synoetheres prehensilis L. 50. 54. Synoetheres magna. 
— insidiosa Licht. 51. — dubia, 

20. Sciurus æstuans. 59. 

21. Lepus brasiliensis. 55. 55. Lepus aff. brasiliensi. 
56. Lagostomus brasiliensis. 

22, Cavia aperea L. 54. 57. Cavia apereoides. 
— rufescens m. 58. — gracilis. 

—  saxatilis m. 56. — aff. saxatih. 
—  bilobidens. 

25. Hydrocherus Capibara L. 57. 58. Hydrocherus aff. Capibare. 

— sulcidens. 

24. Dasyprocta caudata m. 58. 59. Dasyprocta aff. caudatæ. 

— capreolus. 

25. Coelogenys Paca L. 59. 40. Coelogenys laticeps. 
— major, 

41. Myopotamus antiquus. 

Chiroptera. 

(60. 
| 68. 

26. Phyllostoma Sp. 9. 42. Phyllostoma Sp. 4. 



Nulevende. s Fossile. 

re = 69. 
27. Vespertilio Sp. 5. 74. 

| 3 72. 
28. Glossophaga Sp. 2. 75. 

29. Plecotus Sp. 1. 74. 
50. Desmodus Sp. 1. 75. 

Simiæ. 

51. Jacchus penicillatus Geoff. 76. 45. Jacchus grandis. 90. 
52, Cebus cirrhifer Geoff. 77 s 
55. Callithrix sp. 78. 44. Callithrix primævus. 91. 
54. Mycetes ursinus Humb. 79. 

45. Protopithecus brasiliensis. 92. 

Forklaring over Afbildningerne. 

Tas. XXV. 

Fig. 1 til 3. Kindtand af Lagostomus brasiliensis, fire Gange forstørret ; 

a. Tyggefladen. 

b. Den modsatte Ende. 

Underkjæven af Cavia rupestris, copieret efter Prinds Maximilian af 

Neuwied’s “Beiträge zur Naturgeschichte Brasiliens” B. IE Tab. II fig. 1. 

Underkjeven af Cavia saxatilis, begge i naturlig Störrelse. 

Venstre Underkjæve af Nelomys antricola. 

Samme af Nelomys sulcidens. 

Samme af Loncheres elegans.. 

Förste og anden Kindtand i höire Underkjæve af Lonchophorus fossilis. 

De samme af Phyllomys aff. brasiliensi. 

De samme af Nelomys sulcidens. 

De samme af Nelomys antricola, 

De samme af Loncheres elegans. 

Bageste Kindtand i höire Overkjæve af Cavia aperea. 

Samme af Cavia rufescens. 
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Fig. 16. Bageste Kindtand i höire Overkjæve af Cavia apereoides. 

17. 

18. 

Samme af Cavia bilobidens. 

Samme af Cavia saxatilis. 

Tas. XXVI. 

Fig. 

to mm 

PE ae 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Venstre Underkjæve af Lagostomus brasiliensis, seet fra den ydre Side. 

Samme, seet fra den indre Side. 

Samme, seet ovenfra. 

Samme, seet nedenfra. 

Venstre Underkjæve af Cavia aperea, scet fra den ydre Side. 

Samme, seet fra den indre Side. 

Samme, sect ovenfra, 

Venstre Underkjæve afet ungt Individ af Lepus brasiliensis, seet ovenfra. 

Samme, seet fra den ydre Side. 

Rovtanden i höire Overkjæve af den store fossile brasilianske Tiger 

(Felis protopanther), seet fra den ydre Side. Den forreste Deel med 

dertil hårende Fremspring er afbrudt. 

Den sidste Kindtand i höire Underkjæve af samme Art. 

Tredie Mellemhaandbeen af höire Forfod af en Art af Katteslægten 

af Cuguarens Störrelse. 

Et Stykkeaf höire Underkjæve af Felis exilis, seet fra den udvendige Side. 

Samme, scet fra den indvendige Side. 

Tas. XXVII. 

= 

Sex me 

SAREEN 

mæ im = © 

Venstre Hælbeen af Tapirus suinus, sect ovenfra. 

Samme, scet indenfra. 

Samme, sect udenfra. 

Samme, seet nedenfra. 

Venstre Laarbeen af Mycetes ursinus. 

Samme af Cebus cirrhifer. 

Samme af Callithrix Sp. 

Veustre Laarbeen af Jacchus grandis. 

Samme af Jacchus penicillatus. 

Samme af Didelphis aurita. 

Samme af Sciurus æstuans. 
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Va et kort Ophold i Hamborg i Efteraaret 1858 traf jeg hos Hr. 

Naturaliehandler Brandt et Par særdeles godt bevarede Exemplarer af 

den Salpe, som findes afbildet i naturlig Størrelse paa den fürste Tavle 

Fig. 1—4. Dens ydre Hinde var næsten ganske gjennemsigtig ; alle Or- 

ganerne kunde sees derigjennem, og Lysten maatte nödvendigviis opstaae 

til at undersöge dem noget nöiere. Især var det den krandsformig om 

den saakaldte Kjerne snoede Fosterkjede (0%, p’, 9‘, 1%, s', U, u‘, v9), 

der tiltrak sig min Opmærksomhed. Salpefostrenes Kjedeforening indeni 

Moderlivet er saa sjelden, at hverken Meyen eller Lesson paa deres 

Verdensomseilinger, hvor de dog havde den rigeste Leilighed til at 

iagttage Salper, nogensinde traf paa den. Her fandtes den i en stor Art, 

temmelig fremme i sin Udvikling og meget godt vedligeholdt — her var 

altsaa maaskee Leilighed til at oplyse, hvad denne mærkværdige Foster- 

kjede i Moderdyret egenlig er, om enten en Æggestok, en Kiimstok, 

eller en Kiimsæk, eller en Rjede af Æggekapsler eller endelig en ganske 

særegen Form. — Hr. Brandt, der bemærkede min Interesse for dette 

Dyr, havde den Godhed at forære mig det ene Exemplar, og senere at 

overlade mig endnu to andre. Paa disse tre Exemplarers Undersøgelse 

stötte sig de Iagttagelser, der indeholdes i denne Afhandling. Dog tjente 

nogle Exemplarer af en mindre Art, Salpa zonaria, hvoraf jeg fik ven- 

skabeligen meddeelt et af Professor Owen og nogle flere af Professor Ja- 

cobson, til en lærerig Sammenligning. — Min første Bestræbelse var at 

udfinde, til hvilken Art disse tre Individer maatte vere at henföre. Hr. 

Pp* 
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Brandt angav at have faaet dem i London, men uden nærmere at erfare, 

hvor eller naar de vare blevne fundne. Jeg sammenlignede dem med 

alle Beskrivelser og Afbildninger i de mig bekjendte Værker over Sal- 

perne og især med dem i Atlasserne til de nyere franske Reisebeskrivelser; 

men med ingen af dem alle stemmede de ganske overeens. Kun med een 

fandt jeg at de havde en bestemt Lighed, nemlig med den, som Quoy og 

Gaimard have opdaget i Gibraltarstrædet og beskrevet under Navn af 

Salpa cordiformis i “Annales des sciences naturelles” (Tome X pag. 296) 

og Atlas for 1827 Tab. 8 A Fig. 5, 4, 5, 6). Ligheden bestaaer især 

i Størrelsen af omtrent 4 Tommer og den krandsformig om Kjernen 

snoede Fosterkjede, hvori Fostrene paa et bestemt Sted pludseligen for- 

andres i Størrelse; men ogsaa Musklerne have omtrent samme Form og 

Leie, saavelsom Klappen paa Aabningen nærmere Kjernen. Disse Over- 

eensstemmelser have ladet mig formode en Identitet af Arten, og de ikke 

ubetydelige. Uovereensstemmelser; med mine Individer, saasom Manglen 

af det 6te mindre Muskelpar, den paafaldende Simpelhed af Aabningen 

fjernest fra Kjernen 0. s. v. kunne vel forklares af den Hurtighed, hvor- 

med de berömte franske Reisende maatte hehandle hver enkelt af deres 

mangfoldige Iagttagelser. — Ifülge heraf vil denne Art i det Helene 

forelöbigen blive benævnt Salpa cordiformis. 

Ved Citaterne af de folgende Forfattere underforstaaes altid deres 
her anforte Skrifter; 

Pallas, Spicilegia zoologica. Fascic. X. Berolini 1774. Ato. 
Forskäl, Descriptiones animalium quæ in itinere orientali observavit. edid. C, Nibuhr. 

Havniæ 1775. Ato. 

Cuvier, Mémoire sur les Thalides et les Biphores i hans Mémoires pour servir à Phistoire 
& à l’anatomie des mollusques. Paris 1817. Ato. 

Savigny, Mémoires sur les animaux sans vertèbres. 2de partie. Paris 1816. 8vo. 
Chamisso, De animalibus quibusdam e classe vermium Linnæana. Fascic, Imus. de Salpa. 

Berolini 1819. Ato. 

Meyen, Beiträge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die Erde. ste Abhandl. 

über die Salpen. Nova acta physico-medica academix cæsareæ Leop. Carol. nature 

curiosorum. Tome XVI pars prior, 1832. Ato. 
Lesson, Voyage de Duperrey. Zoologie. 
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A. 

De anatomiske Forhold i Almindelighed. 

gt. 

Salpa cordiformis hörer til de Salper, der udvendigen ere be- 

klædte med en temmelig fast og tyk, men dog ganske gjennemsigtig Hinde, 

Skallen. Ved den faaer Dyret sin Form. 

Den störste Deel af det langstrakte Legeme, paa hvilken de sex 

Par Muskler strax falde i Öinene, der belteformigen omgive den deri 

indesluttede Aandesæk, er fiirkantet, med to smallere (Fig. 1 og 2) og 

to bredere Flader (Fig. 5 og 4. Fra denne fiirkantede Deel, som jeg vil 

tillade mig i det Fülgende at kalde “Brystkassen” , staaer en mindre, 

kegleformet, frem i den ene Ende; paa de to Exemplarer vendte den 

stærkt til den ene (venstre) Side; men paa det tredie, som her er aftegnet, 

stod den næsten lige i Dyrets Middellinie (Fig 3 og 4—s). Paa denne 

kegledannede Deel, der for Kortheds Skyld kan kaldes Reglen, er 

Skallen meget tykkere end paa Brystkassen. Man kunde maaskee rettest 

betragte hele Keglen som en Udvæxt af Skallen, med to Huler, en stor 

aflang rund i Midten (r) for Fordöielsesredskaberne og en anden, skrue- 

dannet, rundt omkring denne for Fosterkjeden. Fordöielseshulen var 

paa de to Exemplarer skilt fra Aandehulen ved en stærk Hinde, der 

passende kunde benævnes Mellemgulvet (Diaphragma); men paa det her 

aftegnede Exemplar var denne Hinde bristet, og Kjernen trukket noget 

ind i Aandesækken (see Fig. 1). 

Nærmest Reglen er Brystkassen omtrent ligesidet fiirkantet (Fig. 6), 

i den modsatte Ende derimod stærkt nedtrykket (Fig. 5) og spaltet 

i hele sin Brede. Fra denne nedtrykkede Ende hæve de to brede 

Flader sig, saavel i Midten som paa begge Sider kuppelformig (Fig. 5 

og 2); men i Middeldelen sænke begge disse Flader sig igjen omtrent 
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3 Tomme bagved Spaltaabningen (Fig. 3—u) meget betydeligt og holde sig 

i over Halvdelen af Dyrets Længde stærkt fordybede (see Fig. 2), indtil 

de atter hæve sig i den sidste tredie Deel, især den ene Flade som Kegle. 

Sidedelene, der ved den nedtrykkede Ende vare hvælvede, afrundede, 

faae i hele den övrige Længde meget skarpe Hjørner. Dette sees bedst 

paa et Tvergjennemsnit (Fig. 7), erkjendes derimod, paa Grund af Skallens 

Gjennemsigtighed, temmelig vanskeligt saalænge Dyret er heelt. 

Fra den brede Spalte paa den nedtrykte Ende föres man igjennem 

en Ringfold eller Klap (Fig. 1, 2, 3, 4 og Fig. 8, der forestiller 

Brystkassen opklippet — ec) med en Snöremuskel paa den frie Rand 

(d e f) ind i den store Sæk, der opfylder næsten hele Brystkassens 

Hule, Aandesekken. Denne er i Middeldelen fæstet nöie til Skallen 

(Fig. 7 4 B), men ligger låst op til den i Sidedelene, idet en serös Sæk 

paa hver Side er indskudt mellem den og Skallen (Fig. 1, 2, 3, 4 og 

Fig.7—pp, gg). Åandesækkens Vidde retter sig temmelig efter selve 

Brystkassens. 1 den nedtrykkede Ende er ogsaa den meget nedtrykt 

(Fig. 4, 2—c) og bred (Fig. 3, 4—e); strax bagenfor Ringklappen 

trækker den sig betydeligen sammen; i Midten af Legemet er den rum- 

meligst, men ved den modsatte Ende, Kegleenden eller Kjerneenden, trækker 

Aandesækken sig atter meget stærkt sammen, især mellem de to brede 

Flader, givende Plads for Rjernen (see især Fig. 1—n), holder sig derimod 

endnu temmelig bred mellem de to Sideflader (see Fig. 3—g), og munder 

endelig ud med en temmelig lille Aabning, forsynet med en udadvendt 

Klap (Fig. 1, 2, 5 og Fig. 6—g). Forsaavidt Aandesækken ligger frit, 

altsaa i Sidedelene (see Fig. 7), er den paa sin udvendige Side omgivet 

af de allerede omtalte flade Muskler, Aandemusklerne, der paa Spiritus- 

exemplarer ere meget mörke (Fig. 4, 2, 5, 4, 7—kkk). Af disse findes 

egenlig 7 Par, men det förste Par ved den nedtrykkede Ende har en 

temmelig forskjellig Form, og er af mig blevet kaldet Bôilemusklerne 

(Fig. 1, 2,5, 4,5, 8—a, b). Overalt hvor en Aandemuskel omfatter Aande- 



303 

sækken, er denne betydelig indknebet; overalt mellem Aandemusklerne 

staaer den poset frem: Langs Legemets Middellinie findes flere vigtige 

Organer paa begge de brede Flader. Paa den ene af dem (Fig. 5) ligger 

noget bagved Ringklappens frie Rand et eget Organ (Fig. 3 og 8—t), 

som vi forelöbigen ville kalde det aflange Organ. Noget længere bagtil 

ligger en lille Deel, som jeg strax vil erklære for Hjernen (Fig. 3 og 8—u), 

og tæt bagenfor denne after sidder Gjellen (1), fastheftet ved det bagtil 

stedse höiere Kryds (mesobranchium), hvilket dog slipper ved den femte 

Aandemuskel (see Fig. 8), saa at Gjellen herfra stiger frit hen til 

Hjertet (æ). Paa den modvendte Flade (Fig. 4 og 8—m) findes langs 

hele Middellinien en Fure, begrændset af to stramme Folder, og indenfor 

disse, i selve Furen, ligge atter to andre snorlige, meget mårke Folder. 

Disse 4 Folder, der tilsammen kunne kaldes Rygfolderne, ere ligeledes 

fæstede til Hjertet. Dette ligger op til Kjernen (Fig. 8—x), der be- 

staaer af Tarmrår og Lever. 

§ 2. 

Hos Salpa zonaria (afbildet opskaaret langs den ene Sideflade 

Fig. 18) fandt jeg Leieforholdet i det Væsenlige ganske ligt det nys an- 

givne hos S. cordiformis. Fordiielsesredskaberne, Rjernen (x), ligge 

ogsaa her i en egen Fordybning af Skallens ene Ende, indesluttet af en 

særegen fast Hinde, dog ikke i den Grad afsondret som hos S. cordi- 

formis. 1 Nærheden deraf forlænger Fordöielseshulen sig i en kegle- 

formet Tap (s), hos de forskjellige Exemplarer af forskjellig Størrelse 

og meer eller mindre skjæv (sammenl. Pallas Fig 17 4, B, C og Cha- 

misso). At det ikke er Aandesækken, der gaaer ind i Keglen, vidste alle- 

rede Pallas: “Totam vaginæ cavitatem, preter caudam, occupat saccus” 

(Pag. 27). — Adskillelsen i en Middeldeel og to Sidedele var ikke ret 

tydelig, men dog kun ifölge Skallens större Blödhed, hvorved Legemets 
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Former overhovedet ikke vare nær saa bestemte, som hos hiin Art. Dog 

var Tilstedeværelsen af seröse Sække mellem Aandesækken og Skallen 

ikke vanskelig at eftervise. Tverspalten ligger hos S. zonaria, som alle- 

rede Pallas og senere Chamisso nåiagtigen have beskrevet og afbildet, ikke 

ved den ene Ende, men i nogen Frastand derfra, og dannes af to 

faste Læber, henhørende til Skallen. Fra denne Spalte föres man, 

ligesom hos S. cordiformis, ind igjennem en Ringfold af Aandesækken, 

med en Snöremuskel (d e f) paa den frie Rand. Kun er den paa Bug- 

siden liggende Læbe af denne Fold (ec) höiere end den modsatte Læbe (y). 

Böilemusklerne (a, b) ere meget tydelige og store. Den lille Aabning af 

Aandesækken har, som ligeledes allerede Pallas har angivet (pag. 27), en 

Klap (9), der ogsaa næsten har samme Bygning som hos S. cordiformis. 

Aandemusklernes Antal (k, k, k) er det samme; men de fire Par ere 

sammenhængende paa den brede Flade, hvor Gjellekrydset sidder. Det 

aflange Organ (t) faldt strax i Oinene. Det laae tættere op til Hjernen og 

bedækkede den med sin bageste Ende. Gjellens Leie (/) var omtrent 

det samme, saavelsom Rygfoldernes (m), kun at disse ikke naaede heelt 

op til Hjertet, men vare forbundne dermed ved en strengformet (v) ved 

Kjernen udvidet Deel (w). Kjernen (x) var grynet paa störste Delen af 

sin Overflade, hvilket hidrörte fra Leverens Smaalapper. Paa Aande- 

sækkens Væg ved den bageste Muskel (ved p) sad fire stilkede, paa to, 

tre Steder indsnörede Legemer, udentvivl de samme, som Chamisso har 

beskrevet som Fostre (pag. 15). 

§ 3. 

I Bestemmelsen af “for og bag”, “överst og nederst”, “Ryg og 

Bug” hersker der med Hensyn til Salperne en Uenighed mellem de for- 

skjellige Forfattere, der i höi Grad er forvildende ved Læsningen af 

deres Skrifter. 



Som bekjendt kaldte Pallas og andre tidligere Forfattere Spalt- 

aabningen, der ligger længst fra Kjernen, “Mund”, indtil Cuvier (pag. 2) 

meente at opdage den egenlige Mund ved Kjernen. Han benævnede nu 

Spaltaabningen og hele den Ende, vi hos S. cordiformis have kaldt den 

nedtrykte, den “bageste”, fordi den laae længst fra Munden. Chamisso 

derimod viste, at Dyret svémmer med denne Ende forud, og kaldte den 

derfor den forreste”, og heri synes han at have vundet almindeligt Med- 

hold. Lige stor Forvirring opstod dog nu atter derved, at Chamisso 

ogsaa forandrede Cuvier’s Benævnelse af de to brede Flader som Ryg- 

og Bugflade saaledes, at han kaldte “Rygfladen”, den hvorpaa Rygfol- 

derne sidde, den nederste”, “Bugfladen”, den hvorpaa Gjellen er fast- 

heftet, den “överste” — overeensstemmende med deres Stilling hos det 

levende Dyr i Havet. Forvirringen blev endelig fuldstændig, da andre 

Forfattere, saasom Meyen, istedetfor den Chamissoske Benævnelse “överste 

Flade” brugte Benævnelsen “Rygflade”, istedetfor den “nederste” “Bug- 

flade”, altsaa netop i modsat Forstand af den, hvori Cuvier anvendte 

disse Udtryk. 

Et Valg maatte træffes, og jeg skylder at angive Grundene for 

det Valg, jeg traf. 

Af Tegningerne' paa den förste Tavle vil man allerede have seet, 

at jeg fölger Chamisso i den Antagelse, at den vandrette Stilling er den 

almindelige for Salperne. Vel ere Meningerne herom deelte, og blandt 

de nyeste Forfattere paastaae navnligen Lesson udtrykkeligen, at Salperne 

i Havet næsten altid holde Kjerneenden nedad, fordi, siger han (pag. 

262), denne Ende er fastere og tungere end den modsatte. At dette 

Sidste ganske rigligen gjelder for S. cordiformis, fölger af den fore- 

gaaende Beskrivelse. Kjerncenden er ikke alene langt tykkere end den 

modsatte (samnl. Fig. 6 med Fig. 5), men desuden aldeles fast, da dens 

ulige tykkere Skal slutter tat em Fosterkjeden og i Almindelighed (ikke 

paa det aftegnede Exemplar) ogsaa om Kjernen, medens den modsatte 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. Qq 
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Ende baade er tynılskallet og aaben for Vandets Gjennemgang. Jeg 

var derfor ogsaa meget tilbüielig til at betragte Lessons Angivelse i 

denne Henseende for den rigtige i Modsætning til Chamissos, indtil jeg 

faldt paa at kaste mine Salper i en Skaal Vand, hvor det da strax viste 

sig, at de ikke kunde flyde i nogen anden Stilling end i den vandrette, 

hvormegen Umage jeg end gjorde mig for at tvinge den tungere Kjerne- 

ende ned. Grunden hertil maa aabenbart såges i Dyrets flade Form. 

Vel kunde man her indvende, at hvad der gjælder for Stillingen af et 

livlåst Legeme ikke gjælder for Stillingen af et levende, hvis Muskel- 

kræfter formaae at opveie Tyngdens Kraft; men denne Indvending vilde 

med samme Gyldighed træffe Lessons Grund for den lodrette Stilling, 

som han netop antog for en simpel Fölge af Tyngdens Love. Nu, da 

det er afgjort, at den vandrette Stilling er den, som Legemet antager, 

naar det overlades til sig selv, maa man forudformode, at denne er den 

almindelige, indtil det godtgjéres, hvorfor det levende Dyr skulde sige 

ved Muskelanstrengelse at fremtvinge en anden; men dette vil man saa 

meget mindre være istand til, som den lodrette Stilling af alle er den 

ufordeelagtigste for et langstrakt Dyr under Svömningen, og der sikker- 

ligen ikke heller gives noget Dyr af en langstrakt Form, der jo altid 

svömmer i en meer eller mindre vandret Stilling. Naar altsaa Angivel- 

serne, hentede fra selve Iagttagelser af det levende Dyr, modstride hin- 

anden i denne Henseende, saa bör man neppe være i Tvivl om, hvo der 

har iagttaget og angivet rigtigt. 

Forudsættes det altsaa som afgjort, at Salpernes naturlige Stilling 

i Havet er den vandrette, opstaaer det Spörgsmaal, hvilken af Enderne 

fortjener Navn af den bageste, hvilken af den forreste. 

Ogsaa i denne Henseende vil man af Figurerne paa den förste 

Tavle have seet, at jeg betragter Chamissos Angivelse for nôiagtig om 

det levende Dyrs Stilling. Herom har jeg saa meget mindre tvivlet, som 

Vandet ganske vist pompes ind i Aandesækken gjennem hiin brede Spalt- 
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aabning, stödes ud af Aandesækken gjennem den mindre Aabning nær- 

mere Rjerneenden, og det da er lige saa vist, at Dyret maa stödes frem 

i den modsatte Retning. Dette forudsat, som först i $6 om Aande- 

drættet vil blive nöiere udviklet, kan der ingen Tvivl være om, hvilken 

Ende Dyret under Svåmningen holder fortil, hvilken bagtil. Men deraf 

følger neppe, som Chamisso mener, at hiin nådvendigviis skulde kaldes 

den forreste, denne den bageste, eftersom det ret vel kunde antages, at 

dette Dyr, ligesom adskillige andre, svömmer baglængs. Spörgsmaalet 

er meget mere, om der ere anatomiske Grunde for at ansee enten Kjerne- 

enden eller Spaltenden for analoge med dem, der hos andre Dyr almin- 

deligviis kaldes den forreste eller bageste. Dette troede Cuvier. Han 

meente, at Kjerneenden maatte være den forreste, fordi deri ligger den 

indre og egenlige Mundaabning, hvorimod Endetarmen. idetmindste hos 

S. pinnata ligger ved Spaltaabningen. Men denne Cuviers Grund kan 

ikke ansees for afgjürende. Det synes at have nok saa meget for sig, at 

kalde den Aabning den forreste, hvorigjennem Vandet træder ind udvendig 

fra, for ikke alene at tjene Dyret til Aandedræt, men ogsaa at bringe det 

Föden. Ja det er endog höist sandsynligt, at denne Aabning i Grunden 

burde faae sit gamle Navn af “Mund” tilbage, og Aandesækken da blive 

anseet for et Slags udvidet Mundhule, der tillige tjener til Aandedræt. 

For denne Anskuelse troer jeg i den næstfålgende $ at ville faae vægtige 

Grunde at anföre. 

Efter det Nysangivne vil det ikke heller være vanskeligt at be- 

stemme, hvilken af Fladerne bør ansees for Bug-, hvilken for Rygflade. 

Det kan neppe betvivles, at jo det flade Salpelegeme under sin vandrette 

Stilling tillige vender de to brede Flader op- og nedefter. Der er ligeledes 

al Grund til ogsaa at troe Chamisso i den Angivelse, at Fladen, hvorpaa 

Gjellekrydset er fæstet, vender opad, især hos S. cordiformis, hvis Kegle 

sidder paa den modsatte Flade (Fig. 1 og 2). Man kan derfor ogsaa 

gjerne kalde hiin Flade med Gjellekrydset den åverste, denne med Ryg- 

Qq" 
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folderne den nederste; men deraf fölger vist ingenlunde, at hiin tillige 

bör ansees for Rygflade, denne for Bugflade. Hos de lavere Dyr er det 

engang for alle blevet vedtaget at kalde den Flade Bugflade, hvorpaa 

Nervernes Centraldeel ligger, Rygflade den modvendte, hvorpaa Fostret 

ogsaa i Reglen sidst lukkes under sin Udvikling. Bugfladens Characteer 

troer jeg ifölge heraf er angivet tydelig ved Hjernens Efterviisning, og 

Rygfladens vil ikke mindre tydelig vorde efterviist i det Fölgende. Jeg 

tager derfor ikke i Betænkning at kalde den brede Flade, hvorpaa Hjernen 

ligger og hvorpaa Gjellekrydset er fæstet (Fig.5), “Bugfladen”, den mod- 

satte “Rygfladen”, altsaa overeensstemmende med Cuvier og imod Meyen. 

B. 

Organerne for de dyriske Livsyttringer. 

§ 4. 
Nervesystemet. 

Det i Fig.5 og 8 med u betegnede Organ er allerede i den 

forrige $ blevet angivet som Hjerne. Det ligger paa det meest fordybede 

Sted af Bugfladens Middeldeel, eller rettere netop paa det Sted af Skallens 

Indside, der staaer allermeest ind i Aandehulen. Ved at betragte det 

under omtrent 8 Ganges Forstörrelse (Fig. 10) vil man vist heller ikke 

have nogen Tvivl om at antage det for at være Nervesystemets Central- 

organ. Det var omtrent 3“ bredt og 1 langt. Dets Middeldeel bestod 

af to runde Ganglier, hvoraf det forreste var noget större, omtrent 4 

i Gjennemsnit og, seet fra Aandehulen af, dækkede det bageste. Begge 

Ganglier vare faste og uigjennemsigtige. Ved stærkere Tryk viste deres 

Indhold sig under Mikroskopet som en kornet Masse. 

Til hver Side af denne fastere Middeldeel sad en halvmaaneformig, 

eller maaskee rettere en Sformig krummet Sidedeel. Denne havde en 
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mælket Farve og ved stærkere Forstörrelse viste den sig som et gjennem- 

sigtigt Rör med mange isolerede hvide Pletter. Ved svagere Forstörrelse 

saaes disse Rår at være mere mårke paa deres forreste Ende, og jeg: 

bragtes til at formode Tilstedeværelsen af Öine; men ved stærkere For- 

storrelse saaes, at den större Uigjennemsigtighed kun hidrörte derfra, at 

hine hvide smaae Pletter stode tættere sammen. Formodentlig maae altsaa 

disse Sidedele ansees for Ganglier, som henhåre til Hjernen, og hele 

Forskjellen mellem dem og de to midterste Ganglier ligger vel i den 

mindre stærke Ansamling af Nervekuglerne indeni Ganglieskederne. En 

lignende Forskjel i de lavere Dyrs Hjerneganglier troer jeg er meget 

almindelig. 

Fra denne Nervesystemets Centraldeel straalede snorlige Grene ud 

i alle Retninger. En videre Forgrening af dem var ikke tydelig, uden 

i alt Fald som en Spaltning af deres peripheriske Ende. Under stærk 

Forstörrelse viste de sig som Rör med en Vædske, der kun förte spar- 

somme Korn. Uagtet jeg derfor ingen Tvivl har om, at de vare Nerve- 

grene, maa det dog indrömmes, at de paa et i Viinaand opbevaret Dyr 

overordenlig let vilde kunne forvexles med Blodkar. Det er endog 

meget muligt, at nogle af de Grene, jeg antog for Nerver, saasom maaskee 

to af de store fortil gaaende Grene (Fig. 10) ere Vener, der gaae til den 

lige bagved liggende Gjelle (D); men at i alt Fald allerstörstedelen af de 

solformigt udstraalende Grene (see Fig. 10), kom ud fra Gangliet selv, 

altsaa vare Nerver, derom troer jeg at et eneste Oiekast paa selve 

Gangliet eller dets Afbildning vil betage al Tvivl. Foruden de fire store 

forud löbende Grene udmærkede sig især to Sidegrene (Fig. 10—v, v), 

der gik skraat fortil hen over det forreste Par Aandemuskler, netop i den 

Fure, i hvilken Aandesækken var allermeest sammentrukken (Fig. 4, 2, 5, 

4, 8). Hvis jeg ikke tager meget feil, saa er herved höist sandsynligviis 

den hos de lavere Dyr saa almindelige Mundring antydet. Jeg har 

endog stor Formodning om, at Nerveringen er slultet og har et lidet 



310 

Ganglion paa Rygsiden ved den forreste Ende af Rygfolderne. Idetmindste 

stiger en Fold af Sliimhinden paa hver Side skraat herfra netop hen til 

hiin store Nervegreen (Fig. 4) og denne Fold skal allerförst blive Gjen- 

stand for min nærmere Undersøgelse, hvis jeg nogensinde skulde komme 

i Besiddelse af et 4de Exemplar. Det var denne Angivelse, hvortil jeg 

sigtede i den foregaaende $, da jeg troede at burde forsvare Spalt- 

aabningens tidligere Benævnelse “Mund”, og jeg formoder, at de fleste 

Zoologer ville indrömme dette Forholds Betydning. 

SB. 
Sandseorganer. 

Ligesaa sikkert som jeg troer at kunne angive det nysbeskrevne 

Organs Natur, ligesaa usikker er jeg ved Bestemmelsen af det hos S. cor- 

diformis noget mere fortil liggende aflange Organ (Fig. 5, 8 og 10—1). 

Man vil erindre, at Bugfladens Middeldeel er stærkest fordybet netop 

paa det Sted (u), hvor Hjernen ligger, men mellem denne og Spalt- 

aabningen danner Middeldelen en langstrakt Hvælving (see Fig. 5—n). 

Netop i den störste Höide af denne Hvælving sad det her beskrevne Organ. 

Det var 21° langt, 4 bredt. Ved tilbörlig Forstörrelse viste det sig 

som et lancetformigt Blad, fæstet til Sliimfladen med begge sine Side- 

rande, og i Middellinien spaltet i hele sin Længde forfra bagtil. Ved 

denne Længdespalte (Fig. 10—z) deeltes det i to Sideblade, hvoraf hvert 

havde en glat Rand indad (y, y) langs Spalten og en mere opsvulden 

stærkt stribet Rand udad (x, x), hvormed det sad fast. Igjennem Spalten 

(z) förtes Sonden ikke videre end ind under disse to Sideblade, og noget 

eget Legeme kunde her ikke opdages. 

Det nysbeskrevne ovale Organ fandt jeg hos S. zonaria forholds- 

viis større end hos S. cordiformis, nemlig 3, medens hele Kroppen var 13“ 

lang. Det laae ligeledes her i en egen halvkegleformet Grube (Fig18—e 6), 
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hvis Spids laae ved Gjellens Anheftelse, hvis Basis laae i Spaltaabningen. 

Den Deel af Aandesækken, der beklæder denne Grube, syntes endog at 

kunne afsnöres fra den övrige Aandesek. Jeg blev i Begyndelsen sær- 

deles overrasket ved at finde, at det bagtil havde en opsvulden Ende, 

guul af Farve, og at derfra Grene straalede ud netop saaledes, som 

hos S. cordiformis fra Hjernen; men det Besynderlige herved forsvandt 

aldeles, da det fra Aandesækkens Udside, endog gjennem Skallen, viste 

sig, at Hjernen her laae bedækket af det ovale Ørgans bageste Deel. 

Hjernen selv (Fig. 22—u) havde den samme Bygning og næsten den 

selvsamme Form som hos S. cordiformis. Dens Middeldeel bestod lige- 

ledes af to Ganglier, hver af dens Sidedele af et Sformig böiet Rör af 

mælket Farve. Til det ovale Organs (Fig. 22—t) nöiere Undersögelse 

vare disse Exemplarer ikke godt nok vedligeholdte. 

Jeg maatte ansee det for min Pligt at eftersöge, hvorvidt de nævnte 

Organer allerede ere blevne iagttagne af andre Forfattere. Hvad Hjer- 

nen for det Förste angaaer, saa har jeg ingen 'Tvivl om, at denne jo er 

funden og rigtigen tydet af Meyen (Pag. 595). Det laae hos $. pinnata 

bagenfor Gjellens Anheftelse paa Bugsiden (Tab. 27 Fig. 1 og 5). Be- 

‚skrivelserne og Afbildningerne synes rigtignok at lade en heel Deel til- 

bage at önske, men det vilde være voveligt for mig at dömme, hvorvidt 

de kunde være blevne bedre, da de af ham undersögte Arter vare ganske 

forskjellige fra mine. Det er desuden bekjendt, at netop Nervesystemet 

meget almindeligen er vanskeligere at undersöge paa friske Exemplarer, 

end paa dem, der have ligyet længere Tid i Viinaand. Für Meyen har 

maaskee Savigny seet Hjernen. Hans Ord ere (Mem. 2, 1. Pag. 127): 

“On n’apergoit distinetement ni ganglion, ni filets nerveux: mais derrière 

un petit anneau vasculaire, qui marque la naissance de la grande branche, 

on voit très bien le tubercule qui dans les Ascidies, est contigu au gros 

ganglion. Il a Popaeite et la couleur jaunätre de celui des Pyrosomes.” 

Hvad det ovale Organ angaaer, vilde det være besynderligt, om det havde 
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undgaaet Iagttagernes Opmærksomhed, thi det er, idetmindste hos S. z0- 

naria, meget let iöienfaldende; dog kan jeg ikke antage det for den Ring, 

der hos mange Årter findes ved Gjellens Anheftelsessted og af Meyen 

er bleven kaldt “Respirationsring”, især paa Grund af det forskjellige 

Leie. Run hos S. mucronata finder jeg paa Meyens Afbildning (Tab. 

XXVIN Fig 5) et Organ, der især ifölge sit Leie kunde antages at være 

det samme som det her beskrevne ovale Organ, nemlig det med I betegnede. 

Dette Organ erklærer Meyen for de mandlige Kjönsdele (see Pag 397) 

Hvad det af mig hos S. cordiformis paa samme Sted fundne Organ an- 

gaaer, maa jeg dog ganske og aldeles betvivle en saadan Tydning deraf. 

Skulde jeg slutte fra Organets Bygning og Leie hos S. cordi- 

formis og zonaria, saa vilde jeg antage det for at være Föleblade lüg 

dem hos Bivalverne. Dets Nærhed til Hjernen, hvorfra det faaer 

egne Grene, ja hvorpaa det hos S. zonaria umiddelbart hviler, tyder 

hen paa, at det er et Sandseredskab. Beliggenheden strax indenfor 

Indgangsaabningen i en egen Fordybning, i hvilken det indtrædende 

Vand maa opholdes noget, ja som hos S. zonaria maaskee kan af- 

snöres heelt fra den åvrige Aandesæk, synes at gjöre det antageligt, at 

det er bestemt til at undersöge Bestanddelene i det indtrædende Vand. 

Dets Form endelig tyder især hen paa et Föleredskab, og virkelig er det 

hos S. cordiformis især kun deri forskjelligt fra Bivalvernes Féleblade, 

palpi, at det kun bestaaer af to Blade, og at disse ere fæstede sammen 

ved deres Ender. 

§ 6. 

Beveægelsesredskaber og Respirationsmechanismen. 

Salpernes Aandesæk er forholdsviis saa stor, at dens Fyldning 

og Udtömmelse maa forrykke hele det lette i Havet svömmende Legeme, 

Udstödelsen af Vandet navnligen drive det i en modsat Retning; Aande- 
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drætsbevægelserne blive altsaa Stedforandringsbevægelser, og Salpernes 

Aandemuskler ere tillige deres eneste Redskaber til Stedforandringen. 

Ifélge heraf vil det være uundgaaeligt at beskrive Aandedræts- 

veiene og A andedrætsbevægelserne sammen med Locomotionsmechanismen. 

Siden Cuvier er det blevet en almindelig Antagelse, at Salpe-. 

legemet bestaaer af to Hinder, en ydre og enindre. Det er imidlertid vist, 

at indenfor Skallen ligge flere Hinder, i Brystkassen navnligen to foruden 

Aandesækken. Mau kan paa S. cordiformis og zonaria sce dem alle 

tre udvendigfra. Paa Fig. 5 f. Ex. sees Aandesækken tydelig nok betegnet 

ved Aandemusklerne (kkkk), der beklæde den umiddelbart. Men man 

seer lige saa tydeligt et Rum paa hver Side udenom disse Muskler og 

indenfor Skallen, altsaa mellem Aandesækken og Skallen (yp—qq). Endnu 

tydeligere sees disse Rum paa et Tvergjennemsnit (Fig. 7—pp, qq). Tages 

Dyret ofte op af Vædsken, hvori det gjemmes, saa træder almindeligviis 

Luft ind i Aandesækken, men af og til slipper Luften ogsaa ind i disse 

Rum, formodentlig ved en lille Sönderrivelse. Man kan da lade Luft- 

boblen stige op og ned i disse Siderum, og derved faae en tydelig Fore- 

stilling om deres Vidde og Udstrækning. Klipper man et af disse Siderum 

op, saa træffer man dets Vægge sölvmorglindsende, og man overbeviser 

sig meget let om, at denne Glands hidrörer fra en selvstendig Hinde, 

der udad sidder paa Skallen, indad paa Aandemusklerne og i disses 

Mellemrum paa Aandesækkens Udside. Et Stykke af denne Hinde bragtes 

under 240 Ganges Forstårrelse, og min Overraskelse var ikke ringe, da 

den gav mig et Billede, ligt det i Fig. 44. At jeg her havde med en 

serös Sek at gjére, havde jeg fra forst af antaget; at de seröse Sække 

have samme Pladebeklædning hos de lavere Dyr, som man i senere. Tid 

har opdaget at de have hos de höiere, kunde vel heller ikke være saa 

paafaldende, skjöndt jeg ikke erindrer at Nogen allerede har angivet det, 

men at denne mikroskopiske Bygning endnu skulde være saa overordenlig 

tydelig hos et Dyr, der sikkerligen har ligget over Aar og Dag i Viinaand, 
Vid. Sel. naturvid, og mathem. Afh. VIII Deel. Rr 
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maatte vist være meget paafaldende. Denne Pladebeklædnings enkelte 

Celler, eller, som jeg har foreslaaet at kalde dem, Ur-Celler, vare næsten 

alle 6kantede, nogle dog 7kantede, eller Skantede, næsten alle meget 

uregelmæssige og adskilte ved smalle, men dog meget tydelige Mellemrum, 

Intercellulargange. Deres Gjennemsnit var (maalte med Schiecks Skrue- 

mikrometer) 0,009 —0,015°. De indeholdt alle en meget tydelig, men 

temmelig lille, gjennemsigtig Rjerne og et mindre gjennemsigtigt Stof. 

Hos S. zonaria synes de nysbeskrevne Siderum at være mindre 

skarpt begrendsede, men dette ligger kun i Skallens ulige mindre Fasthed. 

Nüiere undersøgt er Forholdet af Hinderne det selvsamme som hos 

S. cordiformis. “Totam vaginæ cavitatem, preter caudam, occupat saccus 

seu tunica solo ori anoque adnata” siger allerede Pallas (p. 27). Overalt 

hvor Aandesækkens Udside ikke er fæstet til Skallen findes ogsaa hos den et 

sölvmorglindsende Overtræk, saavel paa Aandesekkens og Aandemusklernes 

Udside som paa Skallen. Det er en sækdannet Hinde, der er indskudt, 

og denne Hinde viser, naar den sees under Mikroskopet, den selvsamme 

mosaikagtige Pladebeklædning som hos S. cordiformis, ja jeg fandt denne 

Bygning endnu tydeligere paa mine Exemplarer af S. zonaria end paa 

dem af S. cordiformis. 

De her beskrevne seröse Sække synes passende at kunne sammen- 

lignes med Brysthindesækkene, Sacci pleuræ, hos höiere Dyr; men der 

opstaaer da strax den Forskjel, at Aandemusklerne ikke, som hos Patte- 

dyrene, sidde udenom disse Sække, men indenfor, hvilket i Aandedriets- 

mechanismen foraarsager den væsenlige Forskjel, at istedetfor det hos 

Pattedyrene er Brystkassen, der er den virksomme Deel ved Pompningen, 

medens Brysthindesækkene og Lungerne derved ere passive, er det hos 

Salperne omvendt Aandesækken, der er den active, medens Brysthinde- 

sækkene. og Brystkassen forholde sig passive. Denne Mechanisme for- 

tjener at betragtes noget nüiere. Paa Gjennemsnittet Fig. 7 forestille de 

to krumme Linier k k 'Pversnittet af Aandesækken paa et Sted, hvor 
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denne er beklædt med et Par af Aandemusklerne. Man seer, at disse 

Muskler sidde overalt låst til Skallen, adskilte derfra ved Brysthinde- 

sækkene, men at de ere fæstede paa selve Skallen netop paa de fire 

Hjörner, der udgjöre Grændserne mellem Middeldelen og Sidedelene. 

Har man skaaret Skallen op paa Brystkassen og vil udtage Aande- 

sækken, saa lykkes det overmaade let paa Siderne, hvor Aandesækken 

med sine Brystmuskler ligge låse ved Skallen; paa de omtalte Kanter 

derimod (Fig. 7—n,n, 0,0) blive Musklerne altid siddende fast og rive 

let itu tæt ved dem. Efter Udtagelsen af alle de blöde Dele sees ogsaa 

altid lidt af disse Muskler siddende fast paa Ranterne. Wed Forraadnelsen 

kan det maaskee være anderledes; men at paa det levende Dyr disse 

blidere Dele skulde kunne træde ud af Skallen eg svömme uskadt 

(illæsum) videre, hvilket Chamisso (pag. 20 og 22) angiver om Salpa 

vaginata og caerulescens er aldeles uantageligt for den her beskrevne Art. 

| Aandesækken maa (see Fig. 7), ligesaavel som hele Brystkassen, 

deles i en Middeldeel og to Sidedele; kun de sidstnævnte ere active ved 

Aandedrættet, thi kun paa dem ere Aandemusklerne fæstede; Middeldelen 

er passiv. Ved en Muskels Sammentrækning flyttes i Reglen de to Puncter, 

hvorpaa dens to Ender ere fæstede, imod hinanden. Ifülge heraf skulde 

ved disse Aandemusklers Sammentrækning Middeldelens Ryg- og Bug- 

flade flyttes nærmere til hinanden; men betragter man disse Musklers 

Form, bliver det saare tvivlsomt at de skulde virke paa denne Maade. 

Salpernes Aandemuskler ere nemlig saa overordenlig stærkt krumböiede 

(see Fig. 1, 2, 5, 4 og 7), at deres Forkortning synes at maatte frem- 

bringe en Indsnöring af hele deres Bue, ikke en Tilnærmelse af deres to 

Endepuncter. Seer man hen paa Tversnittet af Aandesækken (Fig. 7), 

saa synes fremdeles Sammentriekningen af alle Aandemusklerne at maatte 

bevirke, at Vandet drives fra Aandesækkens Sidedele ind i dens Middel- 

deel, og i Henseende til denne kun at forhindre, at ikke dens Bug- og 

Rı* 
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Rygvær give for meget efter, hvorved altsaa Vandet maa presses hen til 

Sækkens Udmunding. 

Saasnart Aandemusklernes Sammentrækning holder inde, maae de 

træde tilbage i deres forrige Stilling. Men dette maa hos Salperne endog 

skee paa en ganske anden kraftig Maade, end hos andre, navnlig end hos 

de héiere Dyr kan vere Tilfældet. 

Salpernes Muskler ere nemlig i Henseende til deres physiske Egen- 

skaber saare forskjellige fra hôiere Dyrs. De ere endog paa Spiritus- 

exemplarerne, ja endnu efter at være aldeles afskaarne fra deres Forbin- 

delse med andre Dele, saa spændige, at de altid springe tilbage til den 

dem egne stærkt böiede Form, der bedre vil fattes ved de (Fig. 1, 2, 5, 

4 og 7) givne Afbildninger end ved en Beskrivelse. Skjöndt ikke udeel- 

agtige i den Blödhed, der udmærker de organiske Dele i Almindelighed, 

kunne de dog i deres Form og ved deres Spændighed overmaade godt 

sammenlignes med Springfjedre. Ifölge heraf er det üiensynligt, at 

Aandesækken ikke ålene sammensnöres under Udaandingen ved disse 

Musklers Contractilitet, men ogsaa udvides under Indaandingen ved de 

samme Musklers Elasticitet. 

Saaledes synes Respirationsmechanismen at være tilfredsstillende 

forklaret med Hensyn til Aandesækken; men det staaer endnu tilbage at 

foklare Skallens Forhold derved. Det er vist, at saafremt de seröse 

Sække ere ganske aflukkede, saa maa Skallen fülge med ved Aande- 

sekkens Sammenklemning, da Trykket udvendigfra naturligviis ikke kan 

tilstede at et lufttomt Rum dannes imellem dem. Seer man hen til Skallens 

Stivhed, især paa dens faste Hjörner (Fig. 7—hhhh), saa kan man neppe 

antage, at Skallen giver mere efter, end netop langs sine tyndere Side- 

vegge mellem Hjörnerne. Men det er kun i den Forudsætning, at de 

sröese Sække ere fuldkommen afsluttede, at overhovedet Skallen vil give 

efter for den indenfor sig sammentrekkende Aandeswk. Og denne For- 

udsætning er ikke ganske sikker. Hos S. zonaria er det endog vist, at 
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Skallen har flere Aabninger, der före ind i Brysthindesækken. To af 

disse ere synlige paa Fig. 18 (n, 0), men ved Siden af hver af disse findes 

endnu to andre, der ikke sees uden ved en vis Forandring i Skallens 

Stilling, og desuden een omtrent midt i Rygfladens Middellinie. De fandtes 

paa alle mine Exemplarer og meget regelmæssigen paa samme Sted. 

Om deres egenlige Betydning, som for Resten allerede Chamisso har 

udfundet , vil Talen først kunne blive i en senere $; her gjelder det at 

bestemme deres Indflydelse paa Respirationsmechanismen. Det synes at 

være aabenbart, at hvergang Aandesækken trækker sig sammen, maa Hav- 

vandet kunne trænge ind gjennem disse Aabninger i Brysthindesækkene, 

og man skulde næsten formode, at dette vilde være til stor Ulempe for 

Aandedrættet; men denne Ulempe afvendes formodentlig ved Aande- 

musklernes Elasticitet, idet nemlig Aandesækken under Indaandingen 

ingenlunde forholder sig slap, men meget mere kraftigen udvides, 

Vandet altsaa for hver Indaanding atter kan stödes ud af disse Aabninger, 

og Skallen under hele Aandedrættet forholde sig ganske rolig. Tagt- 

tagelser paa levende Dyr maae bestemme, hvorvidt disse Slutninger for- 

holde sig rigtige; kun at man ikke, ved Skallens fuldkomne Gjennemsig- 

tighed, tager Aandesækkens Bevægelser for selve Skallens. 

Det staaer nu tilbage at undersöge, hvad Vei Vandet strömmer 

igjennem Aandesækken. Skjöndt nemlig de Allerfleste ere enige om dette 

Punct, nemlig deri, at Vandet træder ind gjennem Spaltaabningen og ud af 

den mindre Aabning ved Rjerneenden, saa har dog for nylig Lesson (p. 262) 

netop paastaaet det Modsatte og derfor kaldt hiin “ouverture expirante,” 

denne ouverture aspirante.” Andre, f. Ex. Meyen (pag. 581), angive at 

Vandet meget ofte skifteviis træder ind eller ud af begge Aabninger. At 

dog hos de to af mig undersögte Arter Strömningen er meget bestemt 

fra Spaltaabningen til den mindre Aabning, altsaa modsat den af Lesson an- 

givne, troer jeg at Anatomien kan bestemme med høi Grad af Vished. 

Ved Spaltaabningen har man allerede seet, at saavel hos S. cordi- 
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formis som hos S. zonaria findes en Kredsklap, der dog er sammentrykket 

og derved deelt i to Læber, hos S. cordiformis overeensstemmende med 

Brystkassens Form paa den Ende, hvor den er anbragt. Jeg har ogsaa 

allerede anfört den Snöremuskel, der sidder paa Klappens frie Rand i 

Form af et 4‘ bredt Baand, og de to meget mærkelige Böilemuskler 

Fig. 1, 2, 5, 4, 5,—a, b), hvoraf een omfatter Klappen paa hver Side 

som en meget fast Klemme. Disse Muskler ere nemlig meget tykke 

i Forhold til deres Störrelse og saa elastiske, at de med fuld Ret, skjündt 

ikke haarde, kunne sammenlignes med et Par Springfjedre. De ere paa 

Spiritusexemplarerne næsten ganske sorte og tage sig næsten ud som et 

Par Öine (Fig. 5, 4. Det er ogsaa aabenbart dem, Quoy og Gaimard 

have meent med (Ann. d. sc. nat. Tom X pag 226): “sur les parties late- 

rales on remarque deux pointes” En Klap lig denne, i Form af en 

Kredsfold, lader altid Vædsken slippe igjennem fra den Side, hvor Folden 

er fastheftet, aldrig fra den frie Rand af. Denne Aabning er altsaa 

Indgangen for Vandet. Hos andre Salpearter synes denne Rlaps Bygning 

at være temmellig forskjellig herfra og kun at bestaae af een Flig. (See 

Cuvier pag. 8; fremdeles Ev. Home i lectures of comparative anatomy, 

maaskee efter samme Exemplar, hvorefter Beskrivelsen og Tegningen er 

gjort i Descriptive and illustrated catalogue of the physiological series 

of comparative anatomy contained in the museum of the royal college of 

surgeons in London, Vol. I, London 1855, 4to, pag. 265). 

Hvor tydelig end Stillingen af Spaltaabningens Klap viser Be- 

stemmelsen at tillade Vandets Indströmning, forhindre dets Udströmning, 

er dog den modsatte Bestemmelse af den anden Aabnings Klap end 

tydeligere. Den findes paa Bugfladen, men er temmelig utydelig paa Af- 

bildningerne hos Quoy og Gaimard, En tydeligere Forestilling om den 

ville mine Figurer 1, 2, 3 give, men især Fig. 6, 44, 12, paa hvilke 

Klappen vises fra Reglespidsen af. Den vender ikke indad, saaledes som 

Kiappen ved den anden Aabning, men udad. En Vædske, der trænger 
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paa udvendigfra, maa lukke den i, en Vædske, der trænger paa indven- 

digfra, lukke den op. Tévrigt er det ikke en simpel Klap, men meget 

mere et Organ af meget sammensat Bygning. 

Den dannes nærmest af tre forenede Plader af Skallen. To af 

disse, Sidepladerne (Fig. 11—a, a), have Form af langstrakte Ovaler, og 

vende saaledes mod hinanden i Middellinien, at de slutte tet sammen ved 

Rlappens Lukning (Fig. 11), men vige lidt fra hinanden ved dens Aab- 

ning (Fig. 12). De ere ikke beklædte af Aandesækkens Sliimhinde og slutte 

tæt til en fremstaaende Karm (c) paa den modsatte Rand af Aabningen. 

Den tredie eller Middelpladen sees kun for en liden Deel fri (Fig. 11—b) 

ndvendig er den beklædt af Sliimhinden (Fig. 12—0). I Middellinien er 

den fortykket og hæver sig frem paa Indsiden. Den egenlige Aabning 

er langt mindre end dens hidtil beskrevne haardere Dele vilde lade for- 

mode. I hele dens Omkreds træder nemlig Aandesækkens Sliimhinde 

frit frem (Fig. 11 og 12—d) og efterlader kun en ulige mindre Aabning 

i Midten. Men selv denne Aabning formindskes atter ved en overordenlig 

fin og gjennemsigtig Fold eller Krave (Fig. 12—xx), der er fæstet i 

hele Omkredsen af den. Staaer Klappen paa Klem (Fig. 11), saa viser 

denne egenlige Aabning sig som en Tverspalte (e); staaer den vidtaaben 

(Fig. 12), saa bliver den ganske rund. 

Denne Udtrædelsesaabning for Vandet maa paa det levende Dyr 

kunne tillukkes overordenlig fast ved de Muskler, hvormed den er for- 

synet. Disse Muskler ere lange, smalle, trinde, men meget stærke, og 

ved deres mørke Farve særdeles tydelige paa Viinaandsexemplarer. Paa 

hver Side udspringer en saadan meget stærk Muskel (f) fra den indven- 

dige Hinde, omtrent ved den indvendige Vinkel af det lille Par Aande- 

muskler (Fig. I—n), og gaaer derfra noget convergerende med den fra 

den anden Side op til Klappen, hvor den sætter sig netop paa den yderste 

Rand af adens blöde Beklædning (Fig. 12—g). Dens Ansættelse skee 

ved en trgtformig Udspredelse af Muskeltrevlerne, der seer ud som en 



320 

grov Pensel, og endog udvendigen let falder i Oine (Fig. 44 og 129, 9; 

Fig. 1 og 3—h, i). Disse to Muskler, der fortrinsviis kunne fortjene 

Navnet af Lukkere, ere forenede slyngeformigt med en Slags Anastomose 

(Fig. 12—hh) i Midten, der paa hver Side har et dobbelt Udspring. 

Herved maa Lukkernes Forkortelse understöttes i höi Grad. Omtrent 

parallel med denne Anastomose forlöber en anden uparret Muskel (Fig. 

42 — m), som især maa være bestemt til at sammentrække Aabningen i Breden. 

Selve Aabningen er endnu forsynet med særegne Muskler. En 

Snöremuskel udspringer i dens to Vige og slaaer sig rundt omkring den, 

og paa den ganske fine Krave (x) kjendes deels yderst fine lodrette 

Trevler, deels en kredsrund stærkere Trevl längsmed dens yderste Rand. 

Allerskjönnest i denne complicerede Bygning tager sig dog en fjedret 

Muskel ud (Fig. 12—0), som paa Indsiden af Klappen straaler ud til 

begge Sider med 5 Grene, hvoraf de tre midterste ere dobbelte. Lignende 

fjedrede Muskler har Cuvier paa dette Sted fundet hos Salpa Tilesii 

(Mem. Fig. 5 og 6), og Chamisso siger ogsaa (de Salpa pag. 4): “ostium 

posticum sepius productum atque truncatum sphincteribus cingitur tenuibus 

pluribus, aut musculis duobus pinnatis lateralibus donatur.” 

Denne hele Mechanisme hörer til dem, som man behöver mange 

Ord til at beskrive, men kun eet Blik til at forstaae. Jeg stoler derfor 

ogsaa mere paa den omtrent 4 Gange forstérrede Tegning, jeg har givet 

deraf i Fig. 11 og 12, end paa Beskrivelsen. 

Hos S. zonaria har allerede Pallas sagt om Klappen ved denne 

Munding: “Anus lunatus valvula semicirculari exactissime clausus” (p.27). 

Jeg fandt denne Rlap saa overeensstemmende i sin Bygning med den hos 

S. cordiformis, at jeg næsten troer samtlige ovenfor beskrevne Dele vilde 

lade sig eftervise hos den. Paa Afbildningen (Fig. 48) sees rigtignok 

kun de to med h, i betegnede Muskler og den fjedrede Muskel paa selve 

Klappen, men ved en stærkere Forstürrelse vilde ogsaa de andre have 

været at angive med uvæsenlige Afvigelser. 
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Alligevel synes Tilstedeværelsen af en saadan Klap med en egen 

saare uddannet Muskulatur at være sjelden hos Salperne. Cuvier, der 

dog undersögte ikke faa Arter, siger udtrykkelig om denne Aabning, 

at den ingen Klap har (p. 8); og Chamisso angiver den kun ved $, z0- 

naria, hvor allerede Pallas kjendte den saa godt. Besynderligt er det 

især, at endnu Meyen saa bestemt kan udtale om Salperne i Alminde- 

lighed (pag. 380): “Die hintere Oeffnung hat keine Valvel.” 

Hvor sikkert jeg altsaa end anseer det for at være, at netop 

hos de to af mig iagttagne Salpearter Gjennemströmningen af Vandet altid 

skeer i een og samme Retning, tår det, efter de hidtil om andre Salper 

gjorte Angivelser, dog ikke paastaaes at gjelde for Salperne i Alminde- 

lighed; og naar det ikke er afyjort om alle Salper, at Aabningen fjernest 

fra Rjernen altid er Indgangen, den modsatte Udgangen for Vandet, saa tår 

man ikke heller ubetinget kalde hiin den forreste, denne den bageste Aabning. 

Kun hos S. cordiformis og zonaria er der ingen Tvivl desangaaende; thi at 

Dyret under Vandets Udstödelse af Aandesækken altid selv maa stödes i en 

modsat Retning, at altsaa Udgangen altid maa vende bagud, er saa simpel en 

Fölge af Mechaniken, at den kun behöver at paapeges. — Afvexling i 

Aandesækkens Sammentrækning og Udvidelse, i Udaanding og Indaanding, 

og endelig i hele Legemets active og passive Fremskriden er allerede af 

Forskäl (pag. 113) passende bleven kaldt Systole og Diastole. 

C. 

Erneringsyttringerne. 

§ 7. 

Gjellen, Rygfolderne, Hjertet og Fordéielsesredskaberne. 

Naar jeg omhandler alle disse vigtige Organer i een §, vil man 

letteligen gjette, at Grunden kun ligger i de faa nye Iagttagelser, mine 

Spiritusexemplarer have tilladt mig at gjére om dem. 

Vid. Sel. naturvid. og mathem, Afh. VIII Deel. Ss 
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Gjellens og Gjellekrösets Leieforhold er allerede bleven omtalt i 

den almindelige Oversigt $ 4; her vil jeg kun tilföie, at et Tverejennem- 

snit af disse Dele gav det i Fig. 9 afbildede Omrids, hvoraf fölger, at 

Gjellen (Fig. 9—p) og Gjellekröset (g) dannes af et omrullet Blad, der 

omslutter en rummelig Hule, I Bladet selv kunde kjendes en regel- 

mæssig Udstraaling af Blodkarrene, saaledes som allerede Savigny (Pl. 

XXIV 1f, 2f) saa mesterligt har fremstillet det. 

Modsat Gjellen findes (Fig. 408 8—m) den langs Rygsiden forlö- 

bende Fure, der af Cuvier allerede er beskrevet (p. 42) som “une fente 

longitudinale, ou plutôt un repli creux de la tunique intérieure, qui con- 

tient plusieurs rides.” Jeg var i Begyndelsen af disse mine Undersö- 

gelser tilbüielig til ogsaa at ansee disse Folder for Gjeller, ligesom Meyen 

synes at gjøre. det under Navn af “das Bauchstück der Kieme” (pag. 

385), men jeg bragtes til at forlade denne Mening ved deres ganske for- 

skjellige Bygning, som ovenfor (pag. 305) er omtalt. Deres Forhold hos 

Salpefostrene, der dog først længere nede kan fremsættes, vil give An- 

ledning til en Deel Bemærkninger om disse Rygfolder i en senere $. 

For Hjerte erkjendte jeg det i Fig. 8 med æ betegnede Organ, og 

fandt dets Bygning meget overeensstemmende med den Beskrivelse, 

Meyen (p. 576) har givet deraf. Det var meget tyndvægget, lang- 

strakt og meget stærkt indsnöret paa 5 Steder, saa at det egenlig bestod 

af 4 sammenhængende Blærer. Kar kunde forfålges paa flere Steder, 

især paa Bugfladen langs med Gjellen, men at faae en klar Forestilling 

om deres Forgrening tillod de forhaandenværende Hjelpemidler ikke. 

De omhandlede Organer saaes i det Væsenlige at forholde sig hos 

S. zonaria ligesom hos S. cordiformis, kun at Hjertet ikke kunde skjelnes 

at bestaae af Blærer. Betydningen af den smallere Deel mellem Rygfol- 

derne og Hjertet (Fig. 18—v) lod sig heller ikke udfinde. 

Overordenlig vanskelig at undersöge var ogsaa Kjernen. Endog 
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paa friske Exemplarer er vistnok denne fastpakkede Klump af Forddiel- 

sesredskaberne ikke let at tydeligpjüre; paa gamle Spiritusexemplarer, 

hvor den brækker og smuldrer hen ved den mindste Stramning og Træk- 

ning, er det umuligt at udfolde den og skaffe sig tydelig Forestilling om 

dens Sammensætning. Jeg maa endog tilstaae, at jeg ikke har kunnet 

overbevise mig paa noget af mine Exemplarer om to Aabningers Til- 

stedeværelse, hvroaf den ene antages for Mund den anden for Gat, og 

at jeg har en Deel Tvivl, om ikke Tarmens egenlige Udmunding ligger 

oppe i Spidsen af Keglen. Vist er det, at Fordöielseshulen, ikke Aande- 

hulen (som allerede Pallas erkjendte), forlænger sig op i denne Spids, og 

at Spidsen selv er gjennemboret. Fremdeles er det vist, at paa et af mine 

Exemplarer (Fig. 25) en rörformet Forlængelse fra selve Tarmen strakte 

op heri, men stedse smallere jo nærmere ved Spidsen. Jeg har den 

Overbeviisning, at det kun skeer ved en Sönderrivelse af Delene, især 

naar det af mig som Diaphragma betegnede Skillerum gaaer itu og 

Kjernen trækkes ind i Aandehulen, at denne Forbindelse mellem Tarmen 

og Keglespidsen hæves. Skulde man, ved at fölge dette Spor, kunne 

udfinde en Udmunding af Tarmen paa Keglespidsen, saa vilde man aaben- 

bart faae en afgjort Lighed mellem Salperne og Ascidierne. 

Leveren danner et Overtræk paa en stor Deel af Tarmen. Paa 

S. cordiformis var den vanskelig at eftervise; paa S. zonaria derimod 

overordenlig let. — Allerede Pallas angiver (p. 27) om Kjernen hos 

denne Art: “subtiliter grumosum & veluti e moleculis mollibus coagmen- 

tatum.” Men dette grynede Udseende hidrörer fra Leverens mangfoldige 

blinde Ender, der alle vende ud mod Kjernens Overflade (see Fig 18—x); 

kun fra een Side sees nogle Tarmvindinger og en Udmunding ligesom duk- 

kende frem under den tilsyneladende grynede Deel. Ved at plukke op i 

disse tilsyneladende Korn, og endnu bedre ved at tage Tarmkanalen ud, 

hvorefter Rjernen viste sig som 2 af en huul Kegle, besat med Korn paa _ 

sin Udside, fandtes alle disse at sidde paa Stilke (Fig. 20—a, b, c). Jeg 

Ss* 
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troede endog at finde en regelmæssig Stilling af dem, og mindedes derved 

om den besynderlige Bygning af Leveren, som Meyen har iagttaget paa 

Salpa democratica (Tab. XXVIHEL Fig. 7 og pag. 591). De omtalte 

Stilke maae vistnok ansees for Levergange, om det end ikke lykkedes mig 

at eftervise deres Udmunding i Tarmröret. Een af Stilkene var længere 

end de üxrige og stod frit frem fra Kjernens Overflade (see Fig. 18—x), 

formodentlig Galdeblæren. 

Ç 8. 

Salpernes Fåde. 

I Henseende til Salpernes Næring har man, saavidt jeg veed, 

hidtil kun havt höist ufuldstændige Kundskaber, ja endog eventyrlige Me- 

ninger, og disse ere tildeels endog udgaaede fra Mænd, der maatte an- 

tages at have havt den allerbedste Leilighed til at undersåge Tingen i 

selve Naturen. Meyen taler derom paa fölgende Maade (pag. 387): 

“Wir werden sogleich zeigen, dass die Salpen keinen eigentlichen Mund und 

auch keinen eigentlichen Magen haben.” (pag. 588:) “Wir müssen noch die 

Bemerkung hinzufügen, die auch schon vor uns gemacht ist, dass man in dem 

Darmkanal niemals die eingenommenen Nahrungsmittel wiedererkennen 

kann, auch hat niemand gesehen, das dergleichen von der Mundoeffaung 

aufgenommen worden sind, obgleich wir selbst halbe Tage lang diese 

Thierchen beobachtet haben. Die Contenta bestehen aus einer breiartigen 

Masse, die lauter Kügelchen, in einem Schleim gehüllt, zeigt. Ist das 

Organ, das die Function eines Darmkanals hier vertritt, vielleicht nur 

ein Excretionsorgan, und nicht zu unmittelbarer Aufnahme der Nahrungs- 

mittel bestimmt? Ich möchte mich beinahe zu dieser Meinung halten.” 

Lesson, der ligeledes havde en udmærket Leilighed til at under- 

söge de levende Salper, angiver at deres Föde ikke er kjendt, og tilföier 
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der i saadan Overflödighed bedække Havets Overflade i stille Veir.” 

Da Maven paa mine tre Exemplarer var propfuld af en mörk, 

grönlig Masse, (Cuvier pag. 41 fandt den almindeligviis kun at indeholde 

en ringe Mængde graaagtig Masse), lagde jeg noget deraf under Mikro- 

skopet. Ved 210 Ganges Forstörrelse viste denne sig som en Blanding 

af conferveagtige Traade, en stor Mængde Kugler og et ikke ubetydeligt 

Antal infusorieagtige Legemer af Form lig Fig. 13. 

I Tarmröret af S. zonaria fandtes ligeledes Levninger af forskjel- 

lige organiske Dele; men deriblandt udmærkede sig især en Mengde mi- 

kroskopiske haardere Legemer af Form som hiie spidse Pyramider (Fig. 

21—a, b). De vare næsten gjennemsigtige, og skilte sig ved stærkere Tryk 

paa langs i haarde Trevler. Jeg faldt först paa den Mening, at de kunde 

være mikroskopiske Tænder. Senere fandt jeg adskillige siddende to og 

to med deres Grundflader mod hinanden, og jeg maa snarere antage dem 

for haardere Levninger af fortærede Dyr. 

Wölge disse Antagelser, især dem paa S. cordiformis, kan jeg ingen 

Tvivl have om, at Salpernes Fåde bestaaer i mikroskopiske Dyr og Planter. 

§ 9. 

Salpernes finere Bygning. 

Den nyere Anatomie synes at ville gjére den Sætning gjeldende, 

at en finere indre Bygning tilkommer. ethvert Organ og ethvert System i 

hvilketsomhelst Dyr, i de saakaldte laveste Dyr ligesaavel som i de hüieste. 

Det maa ansees for meget vigtigt at faae at vide, hvorvidt denne Sætning 

vil kunne holde sig eller ikke, og den bör derfor önskes prövet især paa 

saadanne Dyr, for hvilke den meest synes at være betvivlet. Til saadanne 

Dyr troer jeg at Salperne höre. Meyen, den berömte mikroskopiske 

Undersöger fra Videnskabens nyeste Periode, der havde den ypperligste 



326 

Leilighed at gjöre denne Undersøgelse paa sin Verdensomseiling, taler 

om dem paa folgende Maade (pag. 569): “Die Substanz der Salpen gleicht 

vollkommen einer etwas erhärteten, ungefärbten und gänzlich durchsich- 

tigen Gallerte; es ist eine wahrhafte substantia vitrea, in der durchaus 

nichts von Kügelchen-Bildung zu beobachten ist.” — “Der Mantel selbst 

ist etwas fester, besonders auf der Oberfläche, in der sich die Muskeln 

befinden.” — Fremdeles siger han (pag. 572): “Die Struktur dieser 

Muskeln ist sehr einfach. Es ist eine markige Masse, die in einer sehr 

dünnen Lage bandförmig ausgebreitet ist, und gleichfals fast durch- 

sichtig erscheint. Die markige Masse ist nicht aus kleinen aneinander- 

gereihten Riigelchen zusammengesetzt, sondern sie ist fast gleichförmig, 

nur mit einer Andeutung zur Faserbildung, die der Länge des Muskels 

nach sich richtet, versehen. Wenn sich die Muskeln contrahiren, erkennt 

mann diese Neigung zur Faserbildung noch besser, und dann erkennt 

man auch in den noch nicht geschiedenen Fasern kleine Erhöhungen, wie 

wenn die Fasern wieder aus Riigelchen zusammengesetzt wären. Die 

markige Ausbreitung ist aber gleichmässig, und weder aus Kügelchen noch 

aus Fasern zusammengesetzt. Diese markigen Muskelstreifen, die oftmals 

so ausserordentlich fein sind, dass sie selbst dem minder scharf bewaff- 

neten Auge sich entziehen, bewirken die Zusammenziehungen der durch- 

sichtigen, ungefärbten Gallertmasse, woraus der Körper dieser Thiere be- 

steht. Diese Masse kann ich nicht besser als mit der gallertigen Feuch- 

tigkeit im Auge vergleichen, nur ist sie im Mantel und der Oberfläche 

der Mantelhülle mehr erhärtet. Einige Physiologen wollten einer solchen 

durchsichtigen Substanz, worin man keine besondere Bildungsformen 

(Organisation, wie sie sich ausdrückten) erblickt, nicht gehörige Gerech- 

tichkeit zukommen lassen, daher denn die verschiedenen Benennungen: 

substantia vitrea, s. inorganica, s. gelatinosa u. s. w. für dergleichen Bil- 

dungen. Sie sind übrigens ausserordentlich selten in der Natur, wie die 

neuern genauern mikroskopischen Untersuchungen lehren.” 
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“Alles dieses zeigt, dass eine gleichartige ungekörnte Substanz 

gleichfalls eines höhern Lebens fähig ist, und sich nicht nur vegetativ 

verhält. ‘Im Innern der Salpensubstanz entwickeln sich die Muskeln, und 

an andern Stellen, den Ovarien, wachsen die Eier aus dieser gleichartigen 

Substanz hervor, die sich dann nach einem ganz eigenen Typus, dem der 

höhern Thiere ähnlich entwickeln” (pag 375). 

Sammesteds (pag. 568) siger Meyen fremdeles: “Sind diese Thiere 

erst im Weingeiste aufgehoben, so ist über ihre Struktur alle feinere Unter- 

suchung ohne Erfolg.” Jeg haaber imidlertid allerede ovenfor (pag. 513) 

at have viist det Modsatte angaaende den finere Bygning af hine seröse 

Sække. Jeg vil hertil for det Förste korteligen angive, at ogsaa Aande- 

sækken har en ganske lignende Pladebeklædning. Det er netop et Stykke 

af den, der er afbildet Fig. 14. Den eneste Forskjel mellem denne og 

den af de seröse Hinder synes at være, at Stoffet omkring Rjernen er 

noget mörkere, og at deri især findes en 8—9 större, mörkere Korn, 

der ofte ere stillede i en Kreds omkring Rjernen. 

Dernæst kan jeg ligeledes angive, at Cellevævet hos Salperne 

endnu paa Spiritusexemplarer sees overmaade tydeligt under Mikroskopet 

at bestaae af snoede Traade, netop som dette allerede er kjendt hos höiere 

Dyr. Imellem Traadene findes ikke faa Urceller af forskjellig Störrelse 

mellem 0,005 og 0,012”, alle med flere overmaade tydelige Kjerner. 

Deres Betydning vil jeg ikke paatage mig at bestemme. 

Men endelig kommer jeg til at omtale Musklernes finere Bygning, 

de Organer, om hvilke Meyen har givet den ovenanförte poetiske Frem- 

stilling. ' 

Salpernes Muskler blive, som bekjendt, meget mårke ved at ligge 

i Viinaand; men, langtfra at deres indre Bygning derved skulde blive 

utydelig, forholder det sig netop: omvendt. Pallas angiver allerede om 

Musklerne i Salpa zonaria: “has zonas ad mieroscopium e fibris planis, 

levissimis, parallelis, secundum zonæ longitudinem positis, velut in apo- 
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neurotico tendine strictis atque nitidulis, constare videas.” Blandt alle 

mig bekjendte Beskrivelser af Salpernes Muskler, de allernyeste indbe- 

fattede, er denne af Pallas den eneste der stemmer med hvad Iagttagel- 

sen viste mig paa mine Spiritusexemplarer, maaskee fordi Structuren forst 

bliver ret tydelig ved Viinaandens Indvirkning. Det er fuldkommen rig- 

tigt, at Aandemusklerne hos S. zonaria, som altid have en vis Perlemoder- 

glands, især naar de sees paa sort Grund (see Fig. 18), under Lupen 

vise omtrent 24 Liengdestriber, fuldkommen jevnsides löbende (parallele) 

indbyrdes og med Randene, og derved deles i ligesaa mange Afdelin- 

ger, eller, som Pallas kaldte dem, flade Fibre. Disse Længdestriber have 

endnu stærkere Glands end Musklens övrige Overflade, aabenbart ved 

en fordeelagtigere Lysbrydning. Under en stærkere Forstörrelse ved 

gjennemgaaende Lys viste disse Striber sig mörkere end den övrige 

Muskel, altsaa at bestaae af en tættere Masse (see Fig. 16, der viser tre 

Muskelafdelinger 200 Gange forstörret); men derhos overraskedes jeg 

ved en langt mærkværdigere indre Bygning. Hele Musklen var nemlig 

for det Förste atter deelt i langt mindre, i selvsamme Retning forlöbende 

Trevler, Grundtrevler (Primitivfibre), 0,002 brede, og hver af disse 

havde atter höist regelmæssige Tverstriber, i 0,001’ indbyrdes Afstand. 

Selv ved de stærkeste Forstörrelser, indtil 4050 Gange, fandtes de endnu 

höist regelmæssigen stillede; hver Grundtrevl fik da Udseende af en Række 

fiirkantede lyse Rum, begrendsede ved mörke Linier. 'Tverstriberne syn- 

tes alle at gaae lidt udenfor Grundtrevlens Rande, men som Skrucbaand 

(Spiralbaand) toge de sig ingenlunde ud, eftersom aldrig mindste Spor 

fandtes til en skraa Forbindelsesstribe mellem de enkelte Tverstriber. 

Ved forskjellig Beskygning kunde de lyse Fiirkanter, hvoraf Grundtrevlen 

bestod, snart synes större, snart mindre, og undertiden synes runde, hvor- 

ved da Udseendet opstod af en Række Urceller med lyse Kjerner; men 

ved en bedre Belysning faldt dette strax bort. 

I Aandemusklerne af S. cordiformis fandtes saavel de samme 
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Længdestriber og Afdelinger som og de samme tverstribede Grandtrevler. 

De sidste havde omtrent samme Udmaalinger som hos Salpa zonaria ; 

Lengdestriberne stode derimod meget tættere sammen, og i een Muskel 

kunde maaskee tælles indtil 160 Lengdestriber. Tverstriberne lode sig, 

om muligt, endnu tydeligere vise, ja efter nu i 14 Aar at have idelig og 

idelig beseet og foreviist for Andre denne Bygning i en Deel afrevne 

Salpemuskler, finder jeg den endnu uforandret ligesaa tydelig som fra 

først af. Viinaanden har aldeles ikke udövet nogen skadelig Indflydelse 

paa dem i denne Henseende. 

Længdestriberne bestode ligesaavel som det Ovrige af Musklen, 

af lutter tverstribede Grundtrevler. De dannedes vel altsaa kun ved et 

stårre Antal af Grundtrevler, der her var anhobet. I det Ovrige af Musk- 

lerne syntes kun to Lag Grundtrevler at ligge paa hinanden. Paa enkelte 

Steder kunde det lykkes at skrabe et Lag bort paa den ene Flade; 

Musklen blev da meget lysere, men bestod altid endnu af et Lag stribede 

Grundtrevler. 

Disse Tverstriber paa Salpernes Grundtrevler, og især deres langt 

större Tydelighed, idetmindste efter mine Iagttagelser, end hos noget 

andet Dyr, maatte være mig håist paafaldende, ikke just fordi de oven- 

anførte Meyenske Angivelser maatte have ladet formode et ganske andet 

Resultat, men fordi den af Valentin og Andre fremsatte Mening, at 

Muskelgrundtrevlernes Tverstriber kunne tjene til Characteer for Hvirvel- 

dyr og Leddyr, derved synes gjendrevet. 

I ikke mindre Grad tiltrak sig en Række af lysere Legemer min 

Opmærksomhed, der i ikke ganske regelmæssige Mellemrum fandtes i 

Aandemusklernes Afdelinger. De havde hos S. zonaria (see Fig. 16) et 

meget större Gjennemsnit i Breden end i Længden af Musklen, nemlig i 

hiin omtrent 0,008”, i denne 0,005“. De optoge omtrent }—4 af Muskel- 

afdelingernes Brede; men deres indbyrdes Afstand var mellem 0,015‘ og 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. Tt 
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0,025. Ved en vis Belysning faldt de strax i Öinene, ved en anden 

kunde man ofte længe såge dem forgjeves. 

I Muskelafdelingerne af S. cordiformis savnedes disse Rækker af 

lyse Legemer heller ikke; dog var det kun i mit ene bedst vedligeholdte 

Exemplar (det Fig. 1—4 afbildede) at jeg tydelig kunde erkjende dem. 

De vare her uregelmæssig runde og mårke, maaskee ved Indvirkning af 

Viinaanden. Deres indbyrdes Afstand var her mellem 0,020 og 0,050. 

Sammenholdtes flere Naboafdelinger af en Muskel, saa fandtes 

disse lysere Legemer for det meste nogenlunde at ligge i samme Höide, 

saa at de tildeels ogsaa dannede Tverrekker, skjöndt ulige mindre regel- 

mæssige. De laae formodentlig i Midten af Musklernes Tykkelse, og paa 

de Steder, hvor det var lykkedes mig at afskrabe det ene Lag (see p. 529), 

syntes de at vere borttagne tilligemed, og kun at have efterladt gjen- 

nemsigtige Steder. 

Betydningen af disse lysere Legemer kunde ikke let antages at 

være nogen anden end den af Kjernerne i de oprindelige Muskelbundter, 

der — efter Valentins skjönne Iagttagelser — först senere spalte sig i 

Grundtrevlerne. Da imidlertid denne Udvikling af Musklerne ikke endnu, 

saavidt jeg veed, er efterviist hos de lavere Dyr, vovede jeg neppe at 

haabe, her at have fundet den paa disse gamle Spiritusexemplarer. Dog 

fik jeg snart Overbeviisning om, at det virkelig forholdt sig saaledes, og det 

vil maaskee være bedst strax at anføre, hvorfra denne Overbeviisning kom. 

Ved de mangfoldige mikroskopiske Undersøgelser paa Fostrene i 

denne Salpes Fosterkjede, hvis Resultater ville blive Gjenstand for de 

næste Afsnit, fik jeg den rigeligste”Leilighed til at see den mikroskopiske 

Bygning ogsaa af deres Muskler. Hver af disse Fostres Aandemuskler 

bestod af Trevler, der omtrent vare 0,0055 i Gjennemsnit, altsaa om- 

trent dobbelt saa brede som Grundtrevlerne i Moderdyrets Aandemusller, 

uagtet hele Musklens Brede hos Fostret kun udgjorde 0,125, eller 

omtrent 50 Gange mindre end Moderdyrets. Allerede heraf maatte man 
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slutte, at disse Trevler ikke kunde være lig Grundtrevlerne, men lig Mu- 

skelafdelingerne hos Moderdyret. Til Grundtrevlerne og Tverstriberne 

var intet Spor; men virkelig fandtes langs ad disse Trevler en Række 

forholdsviis store Kjerner, der hos Fostrene i det bedst bevarede Exem- 

plar endog vare 0,002 i Gjennemsnit og kun stode imellem 0,002 og 

0,008 fra hverandre (Fig. 17). 

D. 

Salpernes Udvikling. 

§ 10. 
Fosterkjeden hos Salpa cordiformis i Almindelighed. — 

Fostrene af første Set. 

Ved förste Oiekast paa den skrueformigt om Fordöielseshulen 

snoede Fosterkjede, (Fig. 4, 2. 5. 4-07 p' q/ r‘ s' t/ u‘ v‘), der ogsaa er 

afbildet af Quoy og Gaimard (Pl. 8, Fig. 5 og 6), erkjender man den 

strax for det samme Organ, som Forskäl har beskrevet (pag. 115) hos 

S. fasciata med de Ord: “supra nucleum quasi intestinum parvum, filiforme, 

transverse striatum, primo curvatum, deinde apice incurvum magis, longi- 

zudine unguis;” det samme, som Cuvier har afbildet hos S. scutigera og 

antaget analogt med Gasteropodernes Kjeder af Æggekapsler (pag 19), 

fremdeles det samme, som Chamisso hos flere Arter har beskrevet under 

forskjellige Former og kaldt foetuum concatenatio, endelig det Organ, som 

af Nogle kaldes Æggestok, af Andre Riimstok eller Riimsek (Burdach i 

“Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft” 1 Th. 1855, Pag. 60). 

Organet, der forelöbigen kan benævnes Fosterkjeden, ligger i en 

egen Hule af Keglens Skal, skilt fra Fordéielseshulen ved en tynd, men 

meget fast Hinde. Den Deel af Skallen, der omfatter den, er paa de fleste 

Steder temmelig tyk, og omfatter den ofte saa tet, at alle dets Ophöininger 
he 
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og Fordybninger kunne blive aftrykte i den. Det er dreiet skrueformigt 

til Höire i 23 Vindinger. E den förste af disse Vindinger (0° p‘ q/ r‘ s’) 

er jeden meget tykkere, i de sidste ulige tyndere, og Overgangen skeer 

ikke lidt efter lidt, saaledes som det synes at være Tilfældet med de af 

Chamisso beskrevne Rjeder af Salpefostre, men idetmindste to Gange 

pludselig (see Fig. 2), saa at hele Kjeden kan siges at bestaae af idet- 

mindste tre Set Fostre, og i hvert af disse ere de alle omtrent lige store. 

Saaledes var det paa alle mine 5 Exemplarer, og saaledes afbildes Rjeden 

ogsaa hos Quoy og Gaimard. 

Det første Sæt, det der indeholder de meest uddannede Fostre, op- 

tager hele den første Vinding. Denne begynder paa Bugsiden (Fig. 3—0”) 

og stiger herfra först skraat tilHöire og fortil (Fiz—o" p‘), derfra ned ad 

Ryggen til (Fig. 1—p'g"), gjör en Bue tvert over Ryggen med Convexiteten 

fortil (Fig. 4—q’), ligger fra nu af heelt paa venstre Side (Fig. 2 og 4). 

Den gjôr her først en Svingning i modsat Retning, nemlig med Convexiteten 

bagtil (Fig. 2—7" s‘), stiger bagfra fortil (Fig. 2—5"), og gaaer derpaa 

over i det andet Set (Fig. 2—t/u’). Dette optager kun lidt over 3 Vinding, 

hvis Convexitet först vender fortil, derpaa ad Ryggen til (Fig 2 og Fig. 

4—Vu‘). Det tredie Set (Fig. 2 og 4—v") optager ligeledes noget over I 

Vinding, og ligger i Concaviteten af det förste Sæts sidste Dreining. Det 

taber sig umærkeligen i en simpel rörformet Deel, Stamröret, der ikke 

letteligen sees udvendigfra. Den af mit ene Exemplar (saml. Fig. 8) af- 

skaarne Regle er derfor (Fig. 25) afbildet opklippet, og båiet ud til Si- 

derne (fra m til m‘ og fra n til n, hvorved hele Fosterkjeden ligger til- 

syne indvendigfra (det første Set opgrs, det andet Sæt tu, det tredie 

vw og Stamröret x. Fra r til x see 8 Gange forstörret Fig. 26). 

I sit Gjennemsnit er Rjeden fürkantet (Fig. 26—r), har en Flade 

langs Cofvexiteten (Fig. 25 og 26— 44), en anden langs Concaviteten 

(Fig. 26— CC’) og en tredie og fjerde langs sine to Sider (BB’). De 

to Rader Fostre, hvoraf hele Kjeden bestaaer, ere adskilte paa den con- 
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vexe Flade ved en dyb Middelfure (Fig 24 mellem A4), paa den con- 

cave ved et Rør, der i det Fölgende altid slethen vil blive benævnt Röret. 

Det er ulige videre paa det andet (Fig. 24 og 26—h’) og det tredie Sæt 

Fostre (Fig. 24 og 26—h“) end paa det förste (Fig. 26—h). Op til 

Middelfuren paa den convexe Flade stöder paa hver Side en Række Dan- 

nelser, der bestaae af en Tverdeel (Fig. 24—c, c) og en mere buedannet 

Deel (n, n). Langs Yderkanterne af denne Flade, paa Hjörnerne mellem 

den og Sidefladerne sees en Række klapdardede Legemer (b, b, b), og 

henimod Enden af det andet Sæt (Fig. 24) sees, at denne Klap virkelig 

dækker en Aabning (a, a). Paa Klapperne af det förste Sæt (Fig. 24 

og Fig. 26—b, b) kjendes endog to sorte Prikker paa hver, og herved. vil 

man maaskee faae det förste Spor til disse Deles Tydning. Denne Klap 

er virkelig Udgangsklappen, og de to Prikker ere Lukkemusklernes pensel- 

formige Udstraaling derpaa (saml. Fig.11). Deraf vil man allerede kunne 

udlede, at Sidefladerne (Fig. 24 og 26—B, B* ere Salpefostrenes Bug- 

flader, og at de store Aabninger (Fig. 24 og 26—e, e) nærmest ved Röret 

maae være Indgangene. 

Paa hver af Bugfladerne findes nermere ved Indgangen en Op- 

höining (Fig. 24—d, d), der frembringes ved en indenfor liggende rund 

Deel, som ligger omtrent paa det Sted, hvor Hjernen og det aflange 

Organ ligger hos det voxne Dyr. 

Gaae vi fra Kjedens Sideflader (Fostrenes Bugflader) tilbage til 

dens convexe Flade, saa vil man nu finde (især paa Rjedens Brud Fig. 

26 ved r), at hine Dannelser (n, c) bagved Udgangsklapperne ligge 

paa Rjernernes Plads. | 

De Flader, hvormed Fostrene stöde til hverandre, nemlig deres 

Sideflader og Rygflader, kunne naturligyiis ikke sees, förend deres For- 

bindelse er löst. Paa Kjedens Brud (Fig. 26 ved r) seer man disse 

Sideflader at være meget brede og hver Aandesæk omgjordet med 6 

lange smalle Aandemuskler. Henad Rygfladen finder man de lange 
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smalle Rygfolder repræsenterede ved en meget mörk, knæbåiet Deel, 

der i sin Böining — staaer i Forbindelse med Röret. 

Den store Ulighed, der aabenbart finder Sted mellem Salpefostret 

og Moderdyret, ligger först og fremmest deri, at Legemet, istedetfor at 

være nedtrykt mellem Bug og Rygflade, er stærkt sammenklemt mellem 

de to Sideflader. Det vilde derfor heller ikke lykkes mig at faae noget 

paa en Sideflade opklippet Foster til at ligge udspilet i den Stilling, 

hvori Moderdyret er afbildet (Fig. 8) eller S. zonaria (Fig. 18), og for 

nöiere at besee de indre Dele, blev det nödvendigt at benytte det gjen- 

nemgaaendeLys. (See Fig. 27 ved 16 Ganges Forstörrelse. Tegningen 

er i flere Henseender nöiagtigere end den i Bruddet af Rjeden, Fig. 26—r). 

At Rjernen — eller rettere Fordöielseshulen — ikke ligger i en kegle- 

formig Deel af Skallen, staaer vel idetmindste tildeels i Forbindelse med 

Manglen paa Fosterkjede, hvorved Keglen formeentlig faaer sin Form. 

Mere paafaldende er det, at Indgangsaabningen ikke findes i Legemets 

ene Ende, men i nogen Frastand derfra, omtrent som hos S. zonaria, og 

endnu besynderligere er det maaskee, at de sex Aandemuskler (kkk) ikke 

have den fjerneste Lighed med dem hos Moderdyret, snarere med dem 

hos S. zonaria, kun at de ere endnu smallere og længere, og alle for- 

enede fra begge Sider paa Bugfladens Middellinie, hvilket hos S. zonaria 

dog kun er Tilfældet med de 4 Par (see Fig. 18). Ved Indgangen (e) 

seer man ikke alene Böilemusklerne (f), men ogsaa Ringfolden med dens 

Snöremuskel (q). 

Letteligen erkjender man allerede hos Fostret det samme For- 

hold mellem de indre Hinder som hos Moderdyret og hos S. zonaria 

(Pag. 515). Udenom Aandesækken kjendes navnligen saavel den seröse 

Sæk som og den egne Sæk om Fordüielsesredskaberne. Er man först 

fuldkommen orienteret i de unægtelig meget afvigende Former, saa er- 

kjender man ogsaa omsider, foruden de allerede omtalte Organer, det 

aflange Organ (i) liggende paa den forholdsmæssig meret store Hierne. 
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og to Strenge (1), der derfra stige op til den forreste Ende af den knæ- 

böiede Deel eller Rygfolderne (m), altsaa. netop der, hvor jeg ovenfor 

(p- 510) formodede at Mundnerveringen sluttedes. 

Foruden disse fra Moderdyret bekjendte Organer findes nogle 

andre, der synes at være egne for Salpefostret. Fra Midten af Rygfol- 

derne — der hvor disse staae i Forbindelse med Röret — gaaer et 

eget tarmformigt Rör (0) ned til Rjernen, og bagved dette Rör ligger 

endnu en anden tyndere Streng eller Fold (9). Tæt foran og paa Ind- 

siden af det bageste Muskelpar endelig, paa Aandesækkens höire Væg, 

sidder en Række af 5—6 runde, stilkede Legemer (g) — de sidde netop 

paa den Plads, hvor Chamisso saa bestemt iagttog de enkelte hængende 

Fostre i de fritsvimmende Salpekjeders Individer, og hvor jeg hos S. z0- 

naria fandt de fire stilkede Legemer (Fig. 18 ved p). 

Alle disse mærkværdige Forhold fortjene vistnok en néiere Under- 

sögelse, men först maae vi dog betragte de ikke mindre mærkværdige 

Dele, der paa Rygsiden holde Fostrene sammen i en Rjede. 

§ 11. 

Foreningsmaaden af Fostrene i Fosterkjeden. 

Til denne Forening tjener först og fremmest det Rör, der oven- 

for (pag. 553) er blevet omtalt (Fig. 24 og 26—h), eftersom det er fæl- 

leds for alle Fostrene og staaer i nåie Forbindelse med hvert især. Da 

dette Rör imidlertid har en anden vigtigere Bestemmelse, vil dets nüiere 

Betragtning henhöre til en folgende $, og vi ville i denne $ holde os til 

en Række andre Redskaber, der ene og alene tjene til at binde Foster 

til Foster. 

Disse egenlige Binderedskaber ligge aldeles skjulte dybt i Foster- 

kjeden. Först ved at betragte to Gjenboer af Fostrene ved en middel- 
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maadig Forstörrelse (som i Fig. 26 ved r), faaer man Öie paa dem under 

Röret. Man erkjender flere Strenge, tilsyneladende flettede uordenlig i 

hverandre. Tildeels ere de gjerne blevne overrevne ved Fosterkjedens 

Sünderrivelse. Paa flere Steder ere de fortykkede, og disse tykkere 

Steder faae altid eu mörk Tverlinie. 

At hitte Rede i disse smaa Strenge, der saa konstigen ere flettede 

i hverandre og ligge saa tæt sammenpakkede, dybt skjulte i Fosterkjedens 

Midte, kunde, især da hele Arbeidet maatte skee under Mikroskopet, ikke 

lykkes uden efter mange vedholdende Forsög; men efterat Knuden var 

löst, faldt Vanskeligheden for allerstörste Delen bort. 

Hvert Foster i Rjeden har paa sin Rygflade tre Strenge (see 

Fig. 27) en övre (r), en nedre (s) og en midterste (t). De to fürstnævnte 

bestaae af en Stilk og tre Grene, den sidstnævnte kun af to Grene. — 

Af hines tre Grene ere de to noget længere (u, v—a, y), skjöndt ikke 

ganske lige lange, den tredie derimod (w—z) kortere, og denne træder 

altid frem som en Sidegreen tæt ved Stilkens Spaltning. — Den midterste 

Strengs to Grene maae begge kaldes korte i Forhold til de andre Strenges. 

De vige strax fra hverandre, den ene (æ) opad, den anden (6) nedad. 

Denne midterste Streng vil i det Fölgende undertiden benævnes Gaffel- 

strengen. 

Enden af disse otte Grene er lidt opsvulmet og skarpt afskaaren, 

saa at den paa Snitfladen tager sig ud som en temmelig bred, rund 

mårk Plade. 

Alle Bindestrengene ligge, medens Fosterkjeden er heel, meget 

tæt til Rygfladen: Den överste Streng er fastheftet tæt ovenfor Röret og 

stiger ned tæt paa venstre Side af dettes stilkede Forlængelse til Foster- 

legemet (Fig. 28—r). Den nederste Streng stiger opad, men paa den mod- 

satte (höire) Side afRygfladen (see Fig. 29). Saaledes komme disse Strenge 

ikke til at stôde an imod hinanden indbyrdes, men mod tilsvarende Strenge 
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af Nabofostrene; den överste Streng mod den venstre Nabos nederste 

Streng; den nederste mod den höire Nabos överste Streng. 

Ved dette Sammenstöd er det imidlertid kun disse Strenges lange 

Grene, der naae hverandre; de kortere Grene (w og z) blive derved endnu 

frie (see Fig.28 og 29). Aarsagen dertil er, som man strax vil formode, at 

disse, saavelsom Gaffelstrengens Grene, svare til Gjenboernes Strenge, og 

navnligen saaledes, at hine to korte Grene höre til den mellemliggende 

Gjenbos Gaffelstreng, deres egne Gaffelstrenge altsaa til Gjenboernes mod- 

vendte korte Grene. 

Hvorledes dette gaaer til, er den 50te Figur bestemt til at oplyse, 

der forestiller en liden Deel af Fosterkjeden, paa hvilken ved Rôrets 

Sünderrivelse alle Fostrene have kunnet trækkes ud fra hverandre, uden at 

Bindestrengene ere blevne beskadige. Det sees her, hvorledes hver Binde- 

streng, der altid paa sin överste Halvdeel tilhårer den ene Nabo, paa den 

nederste Halvdeel den anden, gaaer skraat hen over den fælleds Gjenbos 

Rygflade. Derved kommer den til at forbinde sig med Gjenboens Gaffel- 

streng saaledes, at den nedstigende Strengs korte Grene forbinder sig med 

Gaffelstrengens üverste, den opstigendes korte Grene med Gaffelstrengens 

nederste Green. 

See vi nu tilbage til et enkelt Fosters otte Grene (Fig. 27), saa 

kunne vi angive dem bestemte saaledes, at to höre til hvert af Nabofostrene, 

to til hvert af Gjenbofostrene; nemlig den överste Strengs to lange Grene 

(u,v) höre til den venstre Nabo, dens korte Green (w) til den venstre 

Gjenbo; Gaffelstrengens överste Green («@) hirer til höire Gjenbo, dens 

nederste (6) til venstre Gjenbo; den nederste Strengs to lange Grene (x, y) 

höre til höire Nabo, dens korte Green (z) til höire Gjenbo. 

Alle her beskrevne Strenge ere Forlængelser af de seröse Sække 

med en tynd Beklædning af Skallen. Ved stærkere Forstörrelse (Fig. 

29) kan deres Pladebeklædning meget tydeligen kjendes indenfor Skallen. 

Nær ved Foreningsstedet findes paa hver Green en langagtig buet Spalt- 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. Vv 
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aabning (Fig. 29—n, n), hvis Betydning er mig aldeles uklar. — De runde 

Plader, hvormed Strengene stöde til hverandre, vise sig meget mörkere ved 

det gjennemgaaende Lys; men jeg kan ikke angive, om de bestaae af et 

ganske forskjelligt Stof. Randen omkring Pladerne forekom mig engang 

i Begyndelsen af disse Undersögelser under 210 Ganges Forstörrelse at 

vere kamformigen besat med en Krands af Tænder eller Börster, saa at 

Forbindelsen vilde være, hvad Anatomien kalder en Sutur; senere har 

dette Udseende aldeles tabt sig, og jeg maa derfor selv kalde Tagtta- 

gelsens Rigtighed i Tvivl. Vist er det, at Forbindelsen er temmelig fast; 

saa at Strengene ofte rive lettere over tæt ved deres Spaltning i de tre 

Grene, paa hvilket Sted de eré tyndest, end gaae fra hverandre paa 

Foreningsstedet. 

§ 12. 

Fostrene af Fjedens andet og tredie Sæt og Stamrår. 

Alle ovenstaaende Iagttagelser af Salpekjedens Fostre ere hentede 

fra dem i det förste Sæt. Förend vi anstille videre Betragtninger herover, 

vil det være hensigtsmæssigt at undersoge, hvorvidt de ogsaa gjelde for 

Fostrene i de to andre Sæt. 

Sammenligner man Fostrene af det andet Sæt med dem af det 

förste (Kjernefladerne Fig. 24—4 A'; Bugfladerne Fig. 24 men især Fig. 

26—B‘B‘), saa vil Forskjellen ikke findes större, end at man jo med 

Lethed kan gjenkjende alle de samme Dele. Den bestaaer især deri, at 

Röret (h‘) er meget större; at Indgangsaabningen (é) er mere rund, aaben 

og tragtagtig fremstaaende; at Skallen er mere hævet op (d af den un- 

derliggende Hjerne og det aflange Organ (hvilke Organer tilsammen i det 

Fölgende ville blive kaldte Ruglen), og endelig at hele Bugfladen er udhulet 

mellem disse to Organer og Udgangsklappen (9. 

Paa det tredie Sæt er Uligheden langt större, men dog kun be- 
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grundet deri, at alle nysanfürte Forskjelligheder ere stærkere udtrykte. Röret 

var idetmindste paa de to Exemplarer endog absolut større til dette end 

til de andre to Sat (Fig.24—h”); Indgangen end mere rund, aaben og 

tragtformig fremstaaende; Skallen saa stærkt hævet af den underliggende 

Rugle, og Bugfladen saa dybt udhulet mellem Kuglen og Udgangsaab- 

ningen, at Fostrene her næsten havde Udseende af at være tvert over- 

skaarne (see Fig. 24 og 26 ved B’B“). Virkelig synes der at vere Grund 

til, fra nu af at adskille paa hvert Foster to Stykker, hvoraf det ene — 

der ligger nærmere Råret og indbefatter Indgangsaabningen og Kuglen 

— kunde kaldes Ruglestykket, det andet — der indbefatter Udgangs- 

aabningen og Kjernen — kunde kaldes Rjernestykket. — Klapperne vare 

ikke tydelige paa dette tredie Sæt; den Bulk, der (Fig. 24 og 26—n”) 

hæver sig ud over Udgangen, er ikke Klappen, men en Fremstaaenhed 

der dannes af selve Kjernen. 

Den her givne Tydning af Delene i det tredie Sæts Fostre er 

iövrigt langt lettere at udfinde paa Tvergjennemsnittet (Fig. 32), paa 

hvilket Indgangen (e), Ruglen (d), Bugfladens Fordybning (få , Udgangen 

(a) og Kjernen (n, c) ere kjendelige nok. 

Röret . sidder langs hele Fosterkjeden paa dens concave Side; 

men ved dets tiltagende Overvægt over Fostrene kan dette Leieforhold 

mere passende udtrykkes med, at Salpefostrene sidde paa Rörets convexe 

Side (see Stamröret Fig. 26. ved x). 

Det tredie Sæt gaaer lidt efter lidt over i Stamröret. Rigtigere 

udtrykt er det kun Råret af det tredie Sæt, der gaaer over,i Stamröret, 

medens Fostrene gaae over i dettes tre Rader smaae Fremstaaenheder 

eller Knopper. Overgangen skeer temmelig pludselig og netop paa det 

Sted af Kjeden, hvor Omböiningen er allervoldsomst (Fig. 26 fra w 

til x). — Et Tvergjennemsnit af dette Sted (Fig.55) viste, at hvert Foster 

bestod af to runde Svulster med en smallere Overgangsdeel, og den 

gradevise Forandring i Fosterrækken syntes tydeligen at vise, at disse 
Vv* 
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to Svulster eller Knopper svare til Kugle- og Kjernestykkerne af det 

tredie Sæts Fostre. 

Fölge vi disse Knopper endnu længere i deres Rækker ud paa 

Stamröret (Fig. 26 fra x til y), saa finde vi det besynderlige Forhold 

at indtræde, at de rykke længere fra hverandre, saa at omsider Afstanden 

mellem Kjernestykkerne og hver af Kuglestykkerne udgjör 2 af hele 

Stamrörets Omfang. Dertil kommer endnu en fjerde Række netop mod- 

sat Kjernestykkernes Knopper, saa at hele Stamröret tilsidst faaer fire 

Længderader Knopper i omtrent lige indbyrdes Afstande, og derved 

faaer Stamröret fire Kanter (see Fig. 26—:). 

Ved at fölge langs Fosterkjeden fra dens férste Sæt til Stamröret, 

er det tydeligt nok, at vi fra de meest uddannede Salpefostre ere komne 

til de meest ufuldkomne. En anatomisk Sammenligning af denne Række- 

fölge maatte altsaa kunne angive disse Salpefostres hele Udviklingshistorie, 

og et Forség herpaa kunde jeg ikke undlade at gjøre. For de egenlige 

tre Set Fostre gik det ogsaa ret let, iser da Fostrenes Antal var saa 

stort; men uheldigviis skulde alle de vigtigste Spörgsmaal netop have 

deres Besvarelse paa Overgangsstedet mellem det tredie Sæt og Stam- 

roret (Fig. 26 ved x), altsaa paa en meget kort Strækning og ved Rjedens 

voldsomste Dreining. Derved gjordes Undersögelsen ganske overordenlig 

vanskelig, og jeg vil heller strax forud indrömme, at Forsøget ingenlunde 

kan siges at være lykkedes paa en tilfredsstillende Maade. 

§. 15. 

Fostrenes Udvikling paa Stamréret. 

Stamröret sees ved Lupens Hjelp at bestaae (Fig.54) af to stærke 

Hinder, af hvilke den yderste (m) kan kaldes den forgængelige, fordi den 

senere forsvinder, den anden derimod den stribede (n), fordi det er i den, 

at de Tverstriber have deres Leie, der udmærke Röret i hele Foster- 

kjedens Længde (Fig. 26, h‘h‘h). : Paa Indsiden af den stribede Hinde 
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sidder fremdeles en meget blöd Hinde (Fig. 34—0, Fig. 26), der senere 

spiller en saare vigtig Rolle. Denne ville vi kalde Slümhinden. — De 

i forrige $ omtalte Knopperækker (Fig. 54—-a, b, b,c), der kunne ansees 

for de förste Grundlag til de egenlige en sidde paa, og rime- 

ligviis udenpaa, den stribede Hinde. 

Klipper man et Stykke af Stamröret op paa langs og breder det 

ud under Mikroskopet (Fig. 55), saa tage dets Tverstriber (d, d, d) sig 

ud som gjennemsigtige Strenge eller Rör, der gaae tvert over Stamröret 

fra den ene Knopperække (a, b, b,c) til den anden, og synes altsaa at for- 

binde hver Kuop ringformig med de i samme Höide liggende Knopper 

af Naborækkerne. Det er meget sandsynligt, at disse Tverstriber egen- 

ligen danne en Skruering omkring hele Stamröret og hele Röret. 

De fire Rækkers Knopper ere allerede fra först af ikke hverandre 

ganske lige. I Knopperækken paa Rörets convexe Side (Fig. 26—<) bestaae 

de ved den frie Ende (Fig. 26—z) af flere og mere uordenlig liggende 

grynede Smaalegemer. Först i en liden A fstand fra den frie Ende samle desig 

(Fig. 35—a) i ligesaa skarpt begrændsede Knopper som Siderækkernes. 

Snart voxe alle Knopperne mere i Breden, især Sideknopperne, der i 1“ 

Afstand fra den frie Ende (Fig. 55—b, 6) i Breden ere omtrent 0,05“, 

medens Knopperne langs den convexe Rand kun ere 0,015. Knopperne 

paa den concave Side blive snart meget svage og smalle (Fig. 55—c). 

KRnopperækken paa Rörets convexe Rand gaaer over i Kjerne- 

stykkerne af det tredie Sæt, og fortjener derfor Navn af Rjerneknopperne; 

de to Siderækker gaae over i Kuglestykkerne, og kunne fölgeligen kaldes 

Kugleknopperne. Den fjerde Række, der er modsat Kjerneknopperne, 

tjener formodentlig til selve Rörets Uddannelse. 

Ved stærkere Forstörrelse (Fig. 35) sees Kjerneknopperne paa 

begge Ender og Kugleknopperne paa den dem modvendte Ende at have 

en lille næsten ganske gjennemsigtig Dup (Fig. 55—e, e,e, e). Betyd- 

ningen af disse Dupper har jeg ikke udfundet. 
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I hver af Rækkerne er Knoppernes Antal nöiagtigen det samme, 

og de forenes ved hver af Siderne med et lige Antal Tverstriber. 

Kugleknoppernes Rækker nærme sig lidt efter lidt til Kjerneknop- 

perne (Fig. 26 mellem x og y—8,7y). Dette skeer tildeels ved alle Knop- 

pernes Væxt i Breden, men endnu mere ved en virkelig Sammenrykning. 

Paa Stamrörets convexe Side dækkes derved Tverstriberne omsider ganske; 

paa den concave Side blive de derimod stedse tydeligere, især da den 

stribede Hinde (Fig. 35—g) her hæver sig i Veiret, og et betydeligt 

Mellemrum (Fig. 55—B) dannes mellem den (g) og Rörets inderste eller 

Sliimhinde (h). 

Fra det Sted af, hvor de tre Knopperækker ere stödte sammen 

(Fig. 26 ved x), foregaaer en væsenlig Forandring med dem alle. I 

Kjernerækken skeier nemlig hver anden Knop lidt til Venstre, hver anden 

lidt til Höire. i Siderekkerne derimod bliver hver anden Knop forholds- 

viis meget tykkere, hver anden forholdsviis meget tyndere. Fölge vi nu 

langs Rörets convexe Længderand, saa træffe vi paa hver Side skifteviis 

først en Kjerneknop (et Kjernestykke) med en vedheftet Sideknop (Kugle- 

stykke), saa en tyndere Deel, derpaa igjen en Kjerneknop, saa en tyndere 

Deel, og saaledes fremdeles; paa den anden Side ligedan, men altid saa- 

ledes, at Rjernestykket paa hiin Side stöder til en tyndere Deel paa denne, 

altsaa ogsaa en tyndere Deel paa hiin Side med et Rjernestykke paa denne, 

Saaledes er Forholdet paa det Sted af Kjeden (Overgangsstedet 

mellem Stamrör og ådie Sæt), hvorfra Tversnittet Fig. 55 er taget. De 

to Rjernestykker eller Rjerneknopper (¢,¢) paa Rôrets convexe Side burde 

altsaa ikke have været afbildet liggende i samme Höide, ikke heller de to 

Rugleknopper (d,d); og paa den dybest liggende af disse burde have viist 

sig, tæt ved Rörets Hule, en rudimentær smal Deel. 

Det er ovenfor blevet anfört, at Salpefostrenes første: Grundlag, 

de saakaldte Knopper, egenlig sidder udenpaa den stribede Hinde. Dette 

sluttedes af disse Deles Leieforhold saavel paa dette Sted, som i Kjedens 
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övrige Forléb. Naar man nemlig seer ind i det opklippede Rör (Fig. 

33—4), saa erkjender man, at Rörels Tverstriber ikke alene findes paa 

Rörets frie Deel (Fig. 55—g), men ogsaa paa Fostrenes Rygside, at 

altsaa denne er beklædt saavel af den stribede Hinde, som af Sliimhinden. 

Man seer fremdeles, at Tverstriberne danne en heel Kreds omkring Röret, 

og at deres Antal endnu bestandig er det samme som Rjernernes, altsaa 

at der paa hver Side findes to Striber til hvert Foster, hvoraf den ene 

Stribe ligger langs med selve Fostrets Ryg, den anden mellem to Nabo- 

fostre; Forholde, der alle stemme overeens med den Anskuelse, at hver 

anden Kugleknop er bleven rudimenter. 

Men man seer fremdeles her fra Rörets Hule et andet Forhold, 

der bør ansees for at være af störste Vigtighed i Udviklingshistorien, 

Paa Rygsiden af hver Kugleknop, eller Ruglestykke, sees nemlig 

paa begge Sider af Tverstrengen en Aabning, hvorigjennem Rörets Sliim- 

hinde maa antages at krænge sig meer eller mindre ind i selve Kugle- 

stykket. I Henseende til dette mærkværdige Forhold maa jeg henvise til 

Afbildningen heraf hos det fårste Sæt (Fig. 28), hvor det samme Forhold 

finder Sted og tydeligere lader sig fremstille. f, f forestiller her Rörets 

ydre eller stribede Hinde, g,g dets indre eller Sliimhinde; d, d ere Tver- 

striberne, der löbe langs hen ad Kuglestykkets Rygside; e, e Tverstriberne 

mellem Foster og Foster; h,h endelig de to nysomtalte Aabninger. 

Uden endnu at indlade os paa Tydningen af alle disse Dele og 

alle disse Forhold, ville vi nu gaae til Betragtningen af det tredie 

Sæt Fostre. 

$ 14. 
Fostrenes Udvikling i de tre Sæt. 

Fostrene af det tredie Sæt ere omtrent } lange. Undersøgelsen 

af dem lettes ikke alene ved Delenes betydeligere Størrelse, men ogsaa 

ved deres större Gjennemsigtighed. 



544 

Betragter man dette Sæt Fostre fra Rygfladen eller fra Bugfladen 

efterat have afklippet den forreste Væg, saa tager hver Fosterrække sig 

ud som en Række celleagtige Rum, med en blåd fra Siderne stærk sam- 

menklemt Sæk i hvert Rum. Ogsaa i Henscende til dette Forhold har 

jeg ladet det beroe ved at henvise til Fig. 28, hvor det endnu finder 

Sted, skjöndt i ringere Grad. Nabofostrene ere nemlig aldeles tæt i Be- 

rørelse med deres Sideflader, saa at hvert Par Naboer synes at have 

en, endda temmelig tynd, Væg tilfælleds. Mellem disse tynde Skillevægge 

tager hvert Fosters Indre i Breden sig ud som een stor Hule. Det er 

den seröse Sek (see Fig. 28—b, b), og denne er her saa vel som i, hele 

Fosterlivet enkelt. I den ligger en sammenklemt Sæk — Aandesakken 

(Fig. 28—a), strax kjendelig ved sine Tverbaand (kk) — og nedenfor 

den, i en egen lille Sek, Tarm og Lever, der endnu ikke danne en saa — 

tætpakket Klump, som den senere Rjerne. — Paa den modsatte Ende 

findes Forbindelsen med Rörets Sliimhinde netop som nys ovenfor beskrevet, 

i hvilken Henscende jeg ligeledes henviser til Fig. 28. 

Betragte vi nu et Tvergjennemsnit af denne kun 1” tykke Deel af 

Fosterkjeden ved gjennemgaaende Lys (Fig. 32 under 12 Ganges Forstör- 

relse), saa finder man, at Aandesækkeun allerede er forsynet med mange 

af de Dele, der ovenfor bleve angivne hos Fostrene af det förste Sæt, 

navnlig de 6 Aandemuskler, Böilemusklerne, altsaa vist ogsaa Indgangs- 

klappen, og Rygfolderne. Saavel Indgangen som Udgangen staae temme- 

lig frem; Udgangens Klap synes endnu ikke at være dannet; tæt under 

Keglen er Aandesækken og hele Legemet betydelig indsnöret. — Kuglen 

(Fig. 52—d) sidder tæt fæstet til Aandesækken; en Adskillelse i Hjernen 

og det aflange Organ er endnu ikke ret tydelig. Kjernen sees paa sit 

sædvanlige Sted; Tarm (n) og Lever (c) ere let adskillelige. 

Mindre let kjendelige ere Fostrenes Dele sete fra deres Bugflader, 

altsaa fra Kjedens Sideflader (Fig. 25 og 26—B“, og Fig. 51 ved 55 

Ganges Forstörrelse med paafaldende Lys). Kun ved at sammenholde 
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disse Flader (Fig. 26 B“ og Fig. 31) med Tvergjennemmsnittet (Fig. 32), 

bliver det tydeligt, at dei Fig. 31 og 52 eensbenævnte Dele ere lige. e Fig. 

51 forestiller altsaa Indgangen. At Randen om dens runde Munding er saa 

stærkt belyst, hidrörer fra, at den rager saa betydeligt frem (see Fig. 52—e). 

Uden om denne Indgang sees (Fig. 51) et gjennemsigtigt Rum. Det 

er den seröse Seks Hule. Den Rand (m), hvoraf det begrændses, er den 

Væg, der dannes af denne Sæk og den meget tynde Skal. — Nedad 

findes Indgangen ved en Indsnöring skilt fra den stærkt fremstaaende og 

derfor stærkt belyste Kugle (d). — Nedenfor Kuglen er atter en meget 

dyb Indsnöring (f). Man seer den svarer til det indsnörede Sted af 

Skal og Aandesæk (Fig. 52—/). Paa den stærkere forstörrede Afbildning 

(Fig. 51) ligger denne Indsnöring meget nærmere ved Indgangen end paa 

de svagere forstårrede Afbildninger (Fig. 25 og 26—B‘). Begge Teg- 

ninger ere imidlertid gjorte med lige Nöiagtighed efter Naturen, Grunden 

til Forskjellen kan kun ligge i en noget forandret Stilling af Fostrene, 

og det deraf fölgende forskjellige Indfald af Lyset. — Gaae vi nedenfor 

denne dybe Fure, såa træffe vi paa en mere langstrakt Fremstaaenhed 

iForm af en krummet Cylinder (Fig. 51—b), og ved Sammenligning med 

Tvergjennemsnittet (Fig. 32) sees, at den frembringes ved den mellem 

Ruglen og Udgangen liggende Deel af Aandesækken. Paa Fig. 24 har 

den en Udsveining nærmest ved Furen, som dog ikke er af videre 

Betydning. Overhovedet er Dreiningen eller Sveiningen af denne Deel 

meget forskjellig, og retter sig meget efter Kjedens forskjellige Böininger. 

Udgangen maa ligge ved a (Fig. 51, samnl. Fig 32), men er ikke tydelig 

udvendigfra. — Nederst paa dette Foster (Fig. 31) sees endelig Hjernen. 

Ved svagere Forstörrelse (Fig. 25 og 26) tager den her fremragende 

Kjerne sig næsten ud som en Klap (n‘‘); men ved stærkere Forstörrelse, 

især ved mårkt Underlag (Fig. 31), erkjender man tydelig Kjernen om- 

givet af et mere gjennemsigtigt Rum, der vel tildeels hidrörer fra dens egen 

seråse Sæk, eller idetmindste dens egen Hule (pag. 301), men tildeels ogsaa 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. Xx 
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fra den almindelige seröse Hinde. Rummet begrændses ligesom" foroven 

af selve denne Hinde i Forbindelse med Skallen (m). 

Sammenligne vi nu den her beskrevne Bygning af Fostrene i 

det tredie Sæt med Fostrenes fra Overgangsstedet til Stamröret (Fig. 

95), saa synes vi at maatte slutte, at de betydelige Fremskridt i: Ud- 

viklingen fornemmeligen ligge i Aandesækken og den seröse Sek. 

Paa selve Stamröret have disse Dele sikkerligen ikke været tilstede ‘i 

Sækform, kun paa Overgangsstedet (Fig. 55) kan dette med en vis Sand- 

synlighed antages at have været Tilfældet. Hvad Aandesækken angaaer, 

saa er dens Tilstedeværelse, idetmindste som en svag Antydning, allerede 

sikker paa Grund af Forbindelsesaabningen med Hulen af Rörets Sliim- 

hinde (see pag. 545), og hvad den seröse Sæk angaaer, saa giver dens 

uforholdsmæssige Størrelse i de yngre Fostre grundet Anledning: til at 

formode, at den hörer til de først tilstedeværende Dele. Denne: Formod- 

ning faaer end mere Styrke ved fölgende Bemærkning. 

Jo större den seröse Sæk er, altsaa jo længere vi gaae tilbage 

i Fosterudviklingen, des tykkere er ogsaa dens Vægge og des mere 

uigjennemsigtige ere de. Den ligner altsaa da i Grunden slet ikke de 

seröse Sække hos Moderdyret uden i Henseende til Leiet, og den erkjendes 

ikke lettelig ved forste Beskuelse. Fra Aandesækkens Vægge adskiller paa 

denne Tid den seröse Hinde sig kun ved at være uigjennemsigtig overalt, 

medens: Aandesækken kun er uigjennemsigtig i 'Tyerbaandene (Aande- 

musklerne). Spörge vi altsaa, hvorledes vel den seröse Hinde kan have 

været formet i de yngste Fostre af Overgangsstedet (Fig. 55), saa’ bliver 

det vel höist sandsynligt, at den da endnu har havt et Minimum af Huul- 

hed med forholdsviis overordenlig tykke Vægge, og at den för den Tid 

kun har været tilstede som en sammenhængende Masse af Urceller. 

Derved ledes vi atter til en rigtigere Forestilling om de oprinde- 

lige Knopper paa Stamröret. Det bliver meer end sandsynligt, at navnlig 

Sideknopperne, eller de saakaldte Kugleknopper, ikke alene indeholde 
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Dannelsesstoffet eller Urstoflet til Nervesystemet, men ogsaa til den se- 

röse Hinde og til Aandesækken. Mindre bestemt tir jeg udtale mig om, 

hvorvidt Dannelsesstoffet til disse Sække har været indskrænket til Rugle- 

knopperne, eller det maaskee har strakt sig til Kjerneknopperne.… Den 

sidste Mening: vilde: forekomme mig at være den meest antagelige, hvis 

ikke 'Tverstriberne, eller den mellem Kugle- og Kjerneknopper liggende 

strengformige Ansamling af Dannelsesstof, saa tydelig syntes at blive til 

de vedvarende Striber paa Rörets udvendige Hinde. Jeg maa altsaa 

holde mig til den Antagelse, at Grundlaget til Aandesekken og den se- 

rise Sek ligger alene i Sideknopperne (Rugleknopperne). 

En anden Vanskelighed opstaaer imidlertid ved denne Antagelse. 

Sætte vi Ruglestykket af det tredie Sets Fostre ligt med en Rugleknop, 

Rjernestykket med en Kjerneknop, saa synes dette ikke at stemme med 

den 'sikkre Tagttagelse, at den langagtige Deel (Fig. 31—b) inde- 

holder den störste Deel af den seröse Sek og Aandesækken, skjöndt den 

snarere hörer til Kjernestykket. Men vi maae erindre, at Aandesekken, 

ligesom den seröse Sæk, fra forst af sikkerligen har en yderst smal Huul- 

hed, og at det paa den Tid ikke er ved den, men ved Kuglen, at Fostrets 

Bugflade hæver sig frem (Fig. 55—d); hvorimod senere Kuglen. forholds- 

viis bliver meget mindre, medens Aandesækken udvides overordenlig. 

Netop derved bliver Fosterlegemet gjennemsigtigt, og netop derved maa 

ogsaa Formen forandres, navnligen saaledes, at Indsnöringen nu ind- 

skrænker sig til nærmest under den stedse fremspringende Kugle. 

Ved Beskrivelsen af det tredie Sæt Fostre, og endydermere ved 

Beskrivelsen af den seröse Hindes Oprindelse maa jeg nödvendigviis for 

förste Gang i Udviklingshistorien omtale Bindestrengene, hvilke vi oven- 

for ($ 11) have seet ere Forlengelser af de seröse Sække. Desverre er 

det Factiske, jeg har at give om disses Oprindelse, kun meget ringe. 

Naar jeg undersøgte det lille Rum under Röret paa det tredie 

Sæt mellem Gjenbofostrene (Fig. 32), vilde det ikke lykkes mig al- 

Ex 
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lerede her at tydeliggjöre bestemte Strenge. Jeg fandt kun et Par 

rundagtige, mörke Ansamlinger af Urceller, hvilke jeg nödvendigviis 

maatte antage for den fortykkede Deel af Bindestrengene eller Forbin- 

delsesstedet af to Nabofostre og deres fælleds Gjenbofostre. Ved at 

klemme eller pille disse mérkere Dele ud, vilde det ikke lykkes, her at 

opdage de muligviis tilstedeværende tyndere Dele af Bindestrengene. 

Af denne Jagttagelse lader sig i Grunden slet intet udlede med 

Hensyn til Bindestrengenes Oprindelse. Den stemmer kun med de 

ovenfor fremsatte lagttagelser, eftersom Bindestrengene ere Forlengelser 

af de serése Hinder og altsaa fra först af, hvor disse ere tykke og uigjen- 

nemsigtige, ved gjennemgaaende Lys under Mikroskopet nödvendigviis 

maae falde lettest i Oinene paa det Sted, hvor de ere saa ulige tykkere 

(saml. Fig. 29—u, v, w, x, y, % æ, à). 

Jeg maa saa meget mere beklage, ikke endnu at have noget Fac- 

tisk at fremföre til Besvarelsen af dette Spörgsmaal, som jeg anseer det 

for at vere af ganske særdeles Vigtighed i Salpefostrenes Udviklings- 

historie. Det gjelder især om at faae at vide, om Bindestrengene, der 

aabenbart ere Forlengelser af den seråse Hinde, ere voxede ud fra den, 

eller om de ere dannede selvstændige og först senere smeltede sammen 

dermed. 

Af disse to forskjellige Antagelser foretrak jeg meget lenge den 

sidste. Hvad der især bevægede mig dertil var den Formodning, at det 

förste Anlæg til Bindestrengene laae i hver anden af Kugleknopperne, 

om hvilke det blev sagt at de forvandledes til tynde, strengformige Dele. 

Denne Formodning maatte ogsaa ligge meget ner, naar man sammenlig- 

nede Alternationen mellem Salpefostrene og de tyndere Dele paa Stam- 

rörets Overgang til det Sdie Sæt (see Pag. 542) med den Zikzakdan- 

nelse, der finder Sted mellem Nabofostrene og deres Bindestrenge (see 

Fig. 28 og endnu tydeligere Fig. 30). Det syntes ikke dristigt at antage, 
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at en saadan Zikzakdannelse allerede kom istand meget tidligt mellem de 

rudimentære og de mere udviklede Sideknoppe, og det syntes heller 

ikke vanskeligt at tænke sig, hvorledes den oprindelige Zikzakdannelse 

kunde forvandles til det senere saa complicerede Forhold mellem Fostrene 

og deres Bindestrenge ($ 11). 

Fra först af ligge nemlig de to Rækker Fostre kun i Berörelse 

med deres Kjerner (Fig. 55); men lidt efter lidt båie de deres Ryg- 

flader meer og meer mod hinanden, og Råret bliver derved ligesom 

skudt op mod Kjedens concave Rand (see Fig. 32). Medens de to Fo- 

sterrækker saaledes böie Rygfladerne mod hinanden, kan imidlertid ikke 

det ene Fosters Ryg falde mod et andets Ryg, men hvert Fosters Ryg- 

flade maa falde mod to Gjenboers Bindestreng, og hver Bindestreng mod 

en Gjenbos Ryg. At herved en Befæstigelse kan fremkomme af Binde- 

strengen til Gjenboens Rygflade er ganske overeensstemmende med andre 

Erfaringer af Udviklingshistorien, og der er da kun endnu tilbage at an- 

tage hver Bindestreng paa sin midterste Deel spaltet i tre Længde- 

grene, hvoraf kun den mellemste indgik hiin Befæstigelse, fremdeles at 

antage denne mellemste Længdegreen deelt ved en Tverlinie oven- og 

nedenfor Befæstigelsen, altsaa paa to Steder, de andre to Længdegrene 

derimod kun paa eet Sted, og hele det f. Ex. Fig. 29 afbildede compli- 

cerede Forhold vilde være dannet. 

Ifölge denne Hypothese vilde altsaa Bindestrengenes Tverlinier 

være senere Dannelser, og Gaffelstrengene være at betragte som afrevne 

Stykker af Gjenboernes Bindestrenge. Men jeg kan ikke selv skjænke 

denne Hypothese Medhold. Jeg maa tilstaae, at Bindestrengenes aabne 

Forbindelse med de seröse Sække, og deres meget bestemte Adskillelse 

mellem Foster og Foster i de af mig saakaldte Tverlinier (Pag. 556) 

gjør det langt mere sandsynligt, at de voxe ud fra hvert Foster saaledes, 

at hvers seröse Sek forlil (nærmere Indgangen), bagtil (nærmere Kjer- 

nen) og i Midten af Rygfladen, voxer ud i en strengformig Forlængelse, 
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der fortil og bagtil spalter, sig i tre, i Midten derimod kun i to Grene, 

samt! at alle disse 8 Grene under Væxten stöde saaledes: sammen med 

Naboernes og Gjenboernes tilsvarende; Grene, som ovenfor (pag. 537) er 

beskrevet. | 

Ifölge denne Hypothese vilde Biodbktiengenes Tverlinier vere 

Stedet, hvor Nabo og Gjenbofostrenes Forlengelser af den seröse Hinde 

vare stödte sammen. De vilde vere Arret efter en tidligere skeet Sammen- 

groning, medens de efter den forrige Hypothese: vilde vere Tegnet paa 

en begyndende Adskillelse, der först senere skulde gaae for sig. Vig- 

tigheden af denne Forskjel vil man snart faite, og den vil ogsaa senere 

komme nærmere i Omtale. 

I Fostrene af det andet Sæt ida sig allerede næsten alle deDele 

eftervise, som ere blevne omtalte hos Fostrene af det förste Sæt (see 

pag. 552—355)... De Dele nemlig , der ere komne til, eller der nu først 

lade sig eftervise fremfor hos Fostrene af tredie Set, ere: Udgangsklappen 

med sine Lukkemuskler, Strengene fra Ruglen til Rygfoldernes forreste 

Deel (Fig. 27—D, det tarmformige Rér (Fig. 27—0) og den medfølgende 

Streng (Fig. 27—p) fra Rygfoldernes Aabning til Kjernen, og endelig 

de, fuldstændige Bindestrenge. 

Alle Delene i det andet Sats Fostre kunne siges at staae paa et 

Overgangstrin mellem dem i tredie og 'förste Fostersæt; dog ere de altid, 

saavel i Form som Leie, mere lig dem i det første Fostersæt. Jeg har 

heller ikke. anseet det for nödvendigt at give særskilte Mengen af 

dem, men at kunne henvise til dem af det første Sæt. 

Til de Dele endelig, der ikke ret tydelig træde frem förend i det 

første Set, hörer det aflange Organ i Modsætning til Hjernen, hvorved 

da ogsaa Benævnelsen Kugle” rettest bör höre op. End sikkrere maa 

man regne den Række Smaalegemer (Fig. 27—4) til dette Sæts Udvik- 

ling, der allerede (pag. 355) er! blevet antydet at være Spor- til: vor- 

dende Fostre. 
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§ 15. 

Salpefostrenes Formforskjellighed. | 

Ved nu at gaae over til Undersögelsen af disse Deles Udvikling 

og Betydning, vil det vere hensigtsmæssigt, först at afhandle den Form- 

forskjellighed, der overhovedet finder Sted mellem disse sammensatte 

Fostre og Moderdyret. 

Characteren for Formafvigelsen hos Fostrene af S. cordiformis kan 

udtrykkes saaledes, at alle Forholdene i Moderdyret hos dem ere lempede 

efter deres Bestemmelse at danne to sammenhængende Rækker, der atter 

ved en inderlig indbyrdes Forening udgjöre een Streng (Fosterkjeden). 

Havde Fostrenes Form været lig Moderdyrets, saa havde denne Streng, 

paa Grund af dettes flade nedtrykte Form (Fig. 5, 4), maattet blive over- 

vettes lang og, paa Grund af dets Langstrakthed (Fig. 1, 2), stærk 

uligesidet firkantet i sit Gjennemsnit. | 

Med en saadan Form vilde Fosterkjeden vanskeligen have kunnet 

faae Plads. Formen maatte forandres saaledes, at hele Strengen blev 

muligst kort i Forhold til Fostrenes Tal og omtrent lige bred i alle Ret- 

ninger. Föie vi hertil, at det fælleds Rør, hvortil begge Fosterrækker skulde 

festes, nödvendigviis maatte sidde til Fostrenes Rygflade, saa var det 

saa at sige en nödvendig Fölge, at Fosterlegemerne bleve stærkt sam- 

menklemte fra Siderne. — Denne Form kunde derimod ikke være gunstig 

for den fritsvimmende Salpe. Denne maa altid: svæve i den vandrette 

Stilling med en afFladerne opad, en anden nedad (see pag. 506 og 307). 

Havde den været sammenklemt ligesom Fostret, saa havde den maattet 

-holde den ene Sideflade opad, den anden nedad, og begge: Aandehulens 

Mundinger havde altsaa maattet vende til een af Siderne, en Stilling, 

der 'vilde have været saare ugunstig for Vandets frie Gjennemströmning. 

Fosterkjeden skulde være lige bred i alle sine Retninger. Den 
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blev ligesidet retvinklet firkantet (Fig. 26—r); hver Fosterrække maatte 

altsaa i sit Gjennemsnit blive uligesidet retvinklet; og hvert enkelt Foster 

omtrent halv saa bredt, eller rettere halv saa höit som langt (Fig. 26—r, 

Fig. 27). Aandehulens Form maatte atter rette sig efter hele Legémets, og 

medens hos det fritsvémmende Moderdyr Aandehulen fik den langstrakte 

Form med Ind- og Udgang ved begge Ender ((Fig. 4) — den fordeel- 

agtigste Form til Havvandets Gjennemströmning —, blev Gjennemsnittet . 

af Fostrets Aandehule kun to Gange större i Lengden end i Höiden. 

(Samnl. bestandig Fig. 4 med Fig. 27). Denne Formforskjellighed 

kan tænkes frembragt ved en vis Böining af Rygfladerne og Bugfladerne. 

Fostrene have en forreste Rand ligesom Moderdyret, men disse forreste 

Rande svare ikke til hinanden; thi Særkjendet paa Moderdyrets forreste 

Rand (Fig. 5) er Indgangsaabningen med sine to Læber, og denne lig- 

ger hos Fostret paa det överste forreste Hjörne (Fig. 27—e). Fostrets 

forreste Rand svarer derimod til den forreste Deel af Moderdyrets Ryg- 

flade, og det er altsaa ganske i sin Orden, at den forreste Deel af Fostrets 

Rygfolder tildeels lægge sig op imod den. Rygfolderne maatte böies 

knæformipt overeensstemmende med hele Rygfladens Böining. 

Mindre betydelig er Forskjellen ved den bageste Ende af Lege- 

met. Ogsaa paa Moderdyret kan man kalde den Strekning, der gaaer 

fra Udgangen (Fig. 1—g) til Keglespidsen (Fig. 1—s), den bageste 

Flade eller Rand, og Forskjellen ligger kun deri, at den nederste Deel 

af denne Rand er trukket ud i en Spids, hvilket ikke er Tilfældet hos 

Fostret. 

I den bageste Deel af Legemet ligger altsaa Kjernen hos Fostret 

saavel som hos Moderdyret i Hjörnet mod Rygsiden, Udgangen i Hjör- 

net mod Bugsiden; fortil! derimod har kun Fostret en tilsvarende Rand, 

og i dettes Hjørne mod Rygsiden ligger Rnæbüiningen af Rygfolderne, i 

Hjörnet mod Bugsiden Indgangsaabningen (see Fig. 27). Indgangen og 
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Udgangen til Fostrenes Aandesekke ligge i hele Fosterkjeden paa Hjör- 

nerne af dens Sideflader med dens concave og convexe Flade (see Fig. 

26) — sikkerligen det Sted, hvor de, især Udgangene, ligge allerfriest. 

§ 16. 

Aanderedskabernes Udvikling. 

Grundstoffet til Aanderedskaberne blev ovenfor (pag. 547) viist 

fornemmeligen at maatte indeholdes i Kugleknopperne. Dette Grundstof 

bestaaer her, ligesom i alle de höiere Dyrs Dele, af Urceller, i hvilke 

atter Rjernerne ere de tidligste Dele, de omgivende Cellevægge de sildi- 

gere dannede. Urcellerne forvandles væsenligen og paa forskjellig Maade 

i Cellevævet, Musklerne og Rygfolderne; i den egenlige Sliimhinde af 

Aandesækken og i dén seråse Hinde forblive de, ligesom hos hüiere Dyr, 

bestandigen kjendelige. Ja, hos intet Hvirveldyr har jeg i Sliimhinden 

eller de seröse Hinders Overtræk saa let eller saa tydeligt kunnet erkjende 

de flade Urceller med deres Kjerner. Dette er for Moderdyret allerede 

blevet omhandlet ovenfor (pag. 515); det gjelder endnu mere for Sal- 

pefostrene. Allerede ved en svag (omtrent ved 8—10 Ganges) For- 

størrelse vise sig i Salpefostrenes seråse Hinde og Aandesæk en utal- 

lig Mængde Prikker, og man erkjender strax, at disse Hinders mindre 

Gjennemsigtighed i Modsætning til Skallen netop hidrårer fra dem. Ved 

stærkere Forstörrelse (30—200 Gange) og gjennemgaaende Lys opdager 

man da med stårste Lethed, at hver af disse Prikker er en flad Urcelle 

med en enkelt stor Kjerne. De liyge under hele Fosterlivet endnu langt 

fra hverandre i Forhold til deres ovenfor (pag. 313 og 327) beskrevne 

Leie i Moderdyrets seröse Hinde og Sliimhinde (Fig. 14). Et Stykke 

af Aandesækkens Sliimhinde hos et Salpefoster af förste Sæt findes af- 

bildet under 200 Ganges Forstörrelse i Fig. 15; men ved en Misfor- 

staaclse fra Lithographens Side ere alle Hjörnerne blevne meget for 

spidse, da de netop burde have været ganske stumpe. 

Vid. Sel. naturvid, og mathem. Afh. VIII Deel, Yy 
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Derimod er det ganske rigtigt, at næsten alle Urcellerne i denne 

Figur ere afbildede sexkantede, og endydermere med en Kant vendende 

hen imod hver af Nabocellerne, skjöndt Afstanden mellem dem endnu 

er omtrent lige saa stor som Cellens eget Gjennemsnit. Hvis jeg ikke 

tager meget feil, kan man heraf hente det bedste Beviis for, at Urcellernes 

sexkantede Form i de dyriske Dele ingenlunde hidrører fra deres tætte 

Leie, idetmindste ikke fra deres gjensidige mechaniske Tryk, og at det i 

denne Henseende skulde være anderledes i Plantedelene, kan jeg ikke 

antage. 

Størrelsen af denne Pladebeklednings Urceller udgjorde hos 

Salpefostrene af förste Sæt 0,005, Kjernernes 0,001’, Mellemrum- 

mene mellem Urcellerne 0,002 —0,008°°. 

I Henseende til Formen af den seröse Sæk og Aandesækken hos 

Salpefostrene kan jeg for störste Delen henvise til det Foregaaende. 

Det er der blevet sagt (pag. 546), at den seröse Hinde fra först af er 

tyk og uigjennemsigtig, samt at den i det tredie Fostersæt danner en for- 

holdsviis meget rummelig Hule; fremdeles (pag. 543), at Aandesekken 

allerede paa Overgangsstedet mellem Stamråret og det tredie Sæt staaer i 

aaben Forbindelse med Rörets Sliimhinde, og (pag.345) at den i det tredie Sæt 

allerede strækker sig til ned foran Kjernen. Paa dette Udviklingstrin er Aan- 

desækken endnu temmelig langstrakt og tillige stærkt krummet med Convexi- 

teten paa Rygsiden, Concaviteten paa Bugfladen tæt nedenfor Kuglen. 

(See Fig. 51,52). Aandesækkens Form staaer, formedelst dens overordenlige 

Størrelse hos Salperne, altid i nöieste Overeensstemmelse med hele Le- 

gemets Form, og Salpefostrets Legeme bærer paa dette Udviklingstrin 

endnu Præget af dets oprindelige Grundform: to paa Udsiden af et Rør 

siddende Knopper, adskilte ved en stærk Fordybning (Fig. 33—34). Men 

denne Grundform er i det tredie Fostersæt dog allerede betydeligen for- 

vandlet overeensstemmende med den Characteer, der især i det andet og 
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første Sæt er fremherskende for hele Fosterlegemets Form, i hvilken Hen- 

seende jeg kun behåver at henvise til $ 15. 

Med hele Aandesækkens Formforskjellighed maae alle dens enkelte 

Deles staae i nôieste Overeensstemmelse. See vi först hen til Aande- 

musklerne hos Salpefostrene (Fig. 52, Fig. 27—k), saa synes disse lange 

smalle Baand, forenede fra begge Sider i Bugfladens Middellinie, endog 

slet ingen Lighed at have med de brede, næsten i en Kreds krummede, 

i Midten indsnörede, flade Muskler (Fig. 1—%), der omklamre hver af 

Aandehulens Sidedele hos Moderdyret. — Og dog er Forskjelligheden 

i disse Aandemuskler kun et Udtryk af den almindelige Formforskjel- 

lighed. Det er Indskrenkningen i Aandehulens Gjennemsnit forfra bag- 

til, Udvidelsen i dens Gjennemsnit fra Bug til Ryg, der ogsaa her gjör 

sig gjeldende. Meest paafaldende bliver Forskjellen imidlertid derved, 

at med denne större Smalhed af Fosterlegemet fölger en fuldkommen 

Mangel af Aandesækkens og hele Brystkassens Middeldeel, saa at Aande- 

musklerne forenes i Middellinien, og Hjernen, fra Aandehulen betragtet, 

tildeels skjules af det andet Muskelpar. 

I nöie Forbindelse med denne Mangel af Aandesækkens og hele 

Brystkassens Middeldeel (Fig. 7—e, e) staaer atter de seröse Sækkes 

Sammensmeltning til een stor Sæk. — Man vil erindre, (see $ 6 og Fig. 

7), at de seröse Sække kun ligge udenom Aandesækkens Sidedele, saavidt 

som Aandemusklerne naae. Hos Salpefostrene, hvis Aandesæk mangler 

hiin Middeldeel (Fig. 7—ee), maatte, ganske i Overeensstemmelse hermed, 

de to seröse Sække (Fig. 7—pp og qq) smelte sammen i Middellinien. 

Et Organ, paa hvilket Rygfladens Böining maatte udöve den störste 

Indflydelse, er Rygfolderne (Fig. 27—mm). Hvor stor Ulighed disse 

end ved förste Oiekast synes at have med dem hos Moderdyret, der snor- 

lige forlöbe ad Ryggens Middellinie (Fig. £—m), vil denne Ulighed, efter 

det i foregaaende $ Forklarede, ikke længere kunne vildlede. 1 deres 

Bygning synes de i det Væsenlige at være dem aldeles lige. Derom 

rt 
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vidner idetmindste deres Sammensætning af flere bladformede Fol- 

der, deres meget mörke Farve og Uigjennemsigtighed. Ved de sidst- 

nævnte Egenskaber faldt. de meget let i Öinene saavel ved paafaldende 

som og ved gjennemgaaende Lys (Fig. 27—m); men ved de samme 

Egenskaber blev det særdeles vanskeligt eller umuligt at erkjende deres 

finere Sammensætning. 

Mærkværdigt bliver det dog, at de bagtil ikke strække sig heelt 

hen til Kjernen, og end mærkværdigere, at Fostrene af S. cordiformis 

atter i denne Henseende stemme. overeens med S. zonaria (Fig. S—m). 

En anden væsenlis Omstendighed ved disse Rygfolder hos Salpefostrene 

er det derimod, at dei Omböiningsvinklen ere gjennembrudte, og at Rörets 

Mule gjennem dette Brud aabner sig i Fostrets Aandehule (see Fig 27). 

Anderledes kunde jeg ikke forklare disse Folders Udseende paa Omböi- 

ningsstedet, naar de betragtedes ved stærkere Forstörrelse (Fig. 27 ved 

25 Ganges Forstårrelse) og gjennemgaaende Lys. De vare nemlig her, 

lige i Vinklen, stærkt fortyndede, og viste deres stribede eller foldede 

Bygning tydeligere end overalt ellers; dette deres fortyndede Sted be- 

grændsedes af to skarpe Rande, der uden synligt Ophör gik over i Ran- 

dene af Rörets Tverstriber. Derved saae det idetmindste ganske saa- 

ledes ud, som om nogle af deres Lag her forlod de övrige, for at forlænge 

sig i selve Rörets Tverstriber, og som om et Halvrör dannedes tvert 

igjennem dem, der tjente til aaben Forbindelse mellem Aandesækkens 

og Rürets Hule (See Fig. 27). — I Henseende til denne aabne For- 

bindelse mellem begge Huler paa dette Sted, bekræftedes Tagttagelsen 

ganske ved den ovenfor (pag, 545) omtalte Aabning, eller de to Aab- 

ninger, der her ligeledes viste sig fra Rörets Hule af (Fig. 28—h). 

Derimod at Rygfolderne umiddelbart skulde fortsiette sig i Rürets Tver- 

striber, syntes den forskjellige Farve, der viste sig af hine og disse ved 

paafaldende Lys, at gjöre overmaade tvivlsomt. Jeg anseer det derfor 
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for langt sikkrere at antage, at, Rygfolderne indskrænke sig til Aande- 

hulen, men stöde ganske tæt op til Rörets Sliimhinde, der hvor denne 

udmunder deri. 

Efterat dette mærkværdige Forhold er vel bekræftet, maa det 

Spørgsmaal paa ny tages frem, som vi ovenfor (pag. 522) forlode, 

nemlig om Rygfoldernes Betydning. Tage vi Hensyn til, at Organet 

bestaaer af fire bladformige Folder af Aandesækkens Sliimhinde, saa 

maae vi forst falde paa Betydningen af Gjeller. Denne Tydning forekom 

mig dog saare usandsynlig (pag. 322), paa Grund af at Organets Byg- 

ning var saa meget forskjellig fra den Strengs, der af Alle, og vistnok 

med Rette, antages for Salpernes Gjelle (Fig. 8—J. Hos Fostret kunde 

imidlertid en anden Omstændighed tale stærkt for denne Tydning af Ryg- 

folderne. Det eneste af alle Moderdyrets Organer, hvortil jeg hos Fo- 

strene ikke kunde finde noget Spor, var netop den egenlige Gjelle. Tör 

jeg herfor antage, at den virkelig manglede, og tager jeg Hensyn til, at 

Fostret sikkerligen aander, förend det udstödes af Moderdyret, saa ligger 

den Formodning ganske nær, at Rygfolderne ere Fostrets Aandered- 

skaber. Deres Plads paa begge Sider af Forbindelsesaabningen mellem 

Moderdyrets og Fostrenes Aandehule vilde være aldeles gunstig for deres 

Virksomhed som Gjeller, og den forskjellige Bygning i Sammenligning 

_med den egenlige Gjelles kunde tildeels tænkes forklaret ved en antagen 

Forskjellighed i Aandedrattet hos Fostrene og Moderdyret. — Hvad der 

imidlertid endnu bestandig gjör denne Tydning meget tvivlsom, er deres 

paafaldende mörkebrune Farve og Uigjennemsigtighed, Egenskaber, hvor- 

ved de strax falde i Öinene endog paa de ganske smaa Fostre af andet 

eller tredie Sæt uden Anvendelse af Forstörrelsesglas, og der snarere 

lede til Antagelsen af et Afsondringsredskab end af en Gjelle. 



358 

§ 17. 

Fordöielsesredskabernes Udvikling. 

At Grundstoffet til Rjernen allerede fra først af viser sig som en 

selvstændig Deel, Kjerneknoppen, paa Stamrörets convexe Rand, der 

forst i det tredie Sæt synes at komme i umiddelbar Forbindelse med 

Aandesækken, er ovenfor blevet omhandlet. 

I det andet og første Sæts Fostre ligger Rjernen i den bageste 

Deel af Legemet, bag Aandesekken, op mod Rygfladen (Fig. 27—n, c). 

og at dette i Grunden er Rjernens blivende Plads, blev ovenfor (pag. 552) 

nöiere godtgjort. 

Rjernen bestaaer hos Fostrene i det andet og første Sæt langt 

tydeligere af to forskjellige Dele, Tarmrör (n) og Lever (c), end hos 

Moderdyret. Leveren kjendes letteligen ved sin mere graaagtige Farve 

og især sin grynede Sammensætning. — Seet fra forskjellige Sider tage 

disse to Organer sig meget forskjelligt ud, saa at det er meget vanskeligt 

at faae en klar Forestilling om deres egenlige gjensidige Leieforhold. 

(Samnl. Fig. 24 og 27 n, c). 

Det Merkeligste i Fordöielsessystemets Fosterformer er udentvivl 

det Ror, der strækker sig fra Rjernen op til Aabningen i Rygfoldernes 

Böining (Fig. 27—0). Dette Rör synes ganske at ligne den Forlængelse 

af 'Tarmen, der hos Salpa pinnata eller cristata, ifölge Cuvier's og Andres 

Beskrivelse, strækker sig fra Kjernens Tarmrör hen til Indgangsaabningen 

og ansees for Endetarmen. I Overeensstemmelse hermed maatte vel og 

denne Forlængelse af Salpefostrets Tarm ansees for Endetarm, og Gattet 

antages at ligge ved Indgangen til Rörets Hule. 

Nærmere ved Rygsiden ligger endnu en Streng (Fig. 27—p), der 

maaskee kunde sættes analog med den Streng hos S. pinnata, der fölger 

langs dens Endetarm og af Cuvier tydes som Lever (pag. 11). Mærk- 

værdigt er det, at denne Streng virkelig synes at hænge sammen med 
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Leveren i Kjernen (Fig. 27—c), medens hiint Rör derimod hænger sammen 

med Kjernens egenlige Tarm (n). 

§ 18. 

Udviklingen af Organerne for de dyriske Livsyttringer. 

Til de tidligste Organer i Salpefostret troer jeg at Nervesystemets 

Centralganglion, eller Hjernen, bör henregnes. Vel indeholde Rugleknop- 

perne, foruden Grundlaget til den og det aflange Organ, der tilsammen 

ere blevne kaldte Ruglen, ogsaa Grundlaget til den seröse Sæk og Aan- 

desækken (see pag. 347); men at Grundlaget til Kuglen forholdsviis ud- 

gjor en meget stor Deel heraf, sees snart af dette Organs betydelige 

Omfang hos de mindste Fostre, og overhovedet deraf, at det altid er for- 

holdsviis des större, jo længere vi kunne forfölge det tilbage i Fostrets 

Udvikling. > 

Maaskee kunde der fremdeles være Tvivl, om virkelig Kuglens 

to Dele (Fig. 27—d og i) have Betydning af Hjernen og det aflange 

Organ hos Moderdyret, hvormed Uligheden dog altid endnu er meget 

betydelig; men denne’Tvivl maa nödvendigviis falde bort, naar man tager 

Hensyn til disse Organers Forhold hos S. zonaria (pag. 510—11 og Fig. 

92—u, 1). Ikke alene Leiet i Middellinien af Bugfladen nær ved Ind- 

gangen, men ogsaa det indbyrdes Leieforhold mellem begge Delene er 

her ganske det samme. Selv Formerne kunne allerede gjenkjendes, især 

af det aflange Organ (Fig. 27—i). Hjernen synes endnu at mangle sine 

Sidedele; men denne Ulighed er langtfra saa stor som den, der finder 

Sted i de fleste andre Organer, ja den stemmer endog med de almin- 

delige Regler for Nervesystemets Udvikling. 

I Henseende til det aflange Organ vil man vist indrömme, at 

dets oprindelige nöie Forbindelse med Hjernen hüiligen taler for dets 

Tydning som et Sandseorgan (pag. 512); men tilstaaes maa det derimod, 



360 

at denne samme Forbindelse snarest vilde tale for et af de höiere Sandse- 

organer, hvis dets Bygning tillod en saadan Tydning. 

Hos Fostret vil man (Fig. 27 ved d) bemærke en lille mörk Deel, 

der fra Hjernen gaaer ud i Skallen. Om denne er en egen til Hjernen 

hörende Deel eller ikke, maa jeg lade henstaae uafgjort. 

Næst efter Ruglens Dele troer jeg at de to Strenge bör komme 

i Omtaie, der (Fig 27—D gaae fra Ruglen til Rygfoldernes forreste 

Ende og först blive tydelige hos Fostrene af det andet Sæt. — De ligge 

netop der, hvor hos Moderdyret deels de to store Sidegrene (Fig. 8 og 

10—v, v) gaae ud fra Hjernen, deels et Par Folder af Sliimhinden 

strække sig op til Rygfoldernes forreste Ende (see Fig. 4 ved e), og hvori 

jeg yttrede den Formodning (pag. 509—510) at Nerveringen sluttedes. 

Disse Strenge ere sansynligviis ikke andet end Mundnerveringen 

selv. - Deres Beliggenhed taler idetmindste ganske og aldeles for denne 

Tydning, og deres Tykkelse, hvor uforholdsmæssig den end er, taler dog 

neppe derimod, naar man tager Hensyn til Hjernens Omfang i det samme 

Foster. Meget sandsynligt er det dog, at disse Strenge ligge i egne 

Folder af Sliimhinden, især da dette ovenfor (pag. 510) vistes at være 

Tilfældet hos Moderdyret. 

Til Muskelsystemets Udvikling hos Salperne troer jeg at have 

gjort mange og vigtige Iagttagelser; men i Henseende til Formen behåver 

jeg kun at henvise til det Foregaaende, navnlig til pag. 555 hvad 

Aandemusklerne angaaer, og i Henseende til den indre Bygning höre 

mine Iagttagelser i Grunden mere til Udviklingen efter Födslen (see 

pag. 327—51). Saameget troer jeg her endnu at burde sige, at den blotte 

Sammenligning mellem et Par Muskeltrevler fra Salpefosteret (Fig.47) og 

fra Moderdyret (Fig 16) tilstrækkeligen vise, at Udviklingen gaaer for sig 

hos Salperne, og altsaa vel hos de lavere Dyr overhovedet, efter de 

selvsamme Regler som hos Hvirveldyrene. Det er (af Fig. 17) klart, 

at Muskeltrevlerne fra Begyndelsen af have Rjerner, men først seent faae 
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Grundtrevler og Tverstriber. En yderligere Undersügelse af de mindste 

Salpefostres Muskler vilde sikkerligen vise selve de oprindelige Trevler 

sammensættes af Urceller, og de lysere Legemer i Trevlerne at være 

disse Urcellers Kjerner (see Fig. 16). 

§ 19. 

Udviklingen af Forplantelsesdelene. 

Der er endnu nogle Smaadele i Salpefostrene af förste Sæt, der 

fortjene vor fulde Opmærksomhed. Jeg mener den lille Række blære- 

agtige Legemer (Fig. 27—q), om hvilke det allerede ovenfor (pag. 955) 

anførtes, at de sidde netop paa det Sted, hvor flere andre Iagttagere have 

fuudet enkelte Fostre hængende i Salper (af den sammensatte Yngel). 

Disse ere de eneste Dele i Salpefostrene, som jeg troer at burde afhandle 

i denne $; thi ligesom Fosterkjeden var det eneste Organ, jeg kunde 

eftervise at henhåre til Forplantelsesdelene i Moderdyret, saaledes vare 

disse de eneste, jeg vidste at kunne henfåre dertil hos Fostrene. Spor til 

mandlige Forplantelsesdele fandt jeg hos ingen af dem (samnl. pag. 512). 

Den omtalte Række Smaalegemer (Fig. 27—q, Fig. 56) var 

omtrent „I5;—4‘“ lang. Den sad paa Fostrets höire Sideflade, for aller- 

störste Delen i Mellemrummet mellem den femte og sjette Aandemuskel, 

men med sin bageste Deel paa Indsiden af den sjette Aandemuskel, saa 

at den her vanskeligen kunde sees. Dens forreste Ende vendte, naar 

Rækken betragtedes fra Siden (Fig. 27), henad Kuglen til, dens bageste 

hen mod KRjernen. 

Den bestod af fem eller sex blereagtige Legemer, hvoraf det for- 

reste (Fig. 56—a) var det störste, det bageste (e) det mindste, hiint 

omtrent „1,4“. Hver af disse Blærer gik fortil næsten retortformig ud i en 

Hals eller Stilk (Fig. 36—0), der altid berörte den foranliggende Blære 

saaledes, at alle disse Stilke syntes at ligge i een Linie (see Fig. 56), 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. Zı 
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eller maaskee rettere at alle Blærerne kom ud fra en fælleds Streng eller 

et fælleds Ror. 

Den forreste og störste var endnu lidt mere retortformig krummet 

end de üvrige (Fig. 56—n), men den forreste Deel af dens Hals og til- 

med af hele Rækken endte sig med en lille rund Plade (Fig. 56—m), 

i hvis Midtpunkt var en Fordybning, tildeels fyldt med et mörkt uigjen- 

nemsigtigt Stof. — I det Indre af Blærerne kunde ingen bestemt finere 

Bygning erkjendes. 

Hvad bör denne Blærerække ansees for at være? I hvad Forhold 

staaer den vel til Moderdyrets Fosterkjede? Hvis jeg vilde holde mig til 

mine faa Iagttagelser alene, saa vilde jeg ansee den for det fårste Udvik- 

lingstrin af Fosterkjeden; men tager jeg Hensyn til mine Forgængeres 

Iagttagelser, saa maa jeg nödvendigviis ansee den for det første Spor 

til den næste Generation, der ifålge den Chamissoske Theorie vilde be- 

staae af enkelte Fostre (proles solitaria) i Modsætning til den, hvortil 

Moderdyrene, nemlig Fostrene i jeden, höre (proles gregata), det fürste 

Spor endelig — for endnu engang at sige det Samme med andre Ord — 

til Fostre lig dem, hvortil den fælleds Modersalpe med Fosterkjeden hörer. 

Som bekjendt skal nemlig, ifölge Chamisso, hos Salperne en 

Yngel af sammensatte og en Yngel af enkelte Fostre stedse aflöse hver- 

andre, “ita ut quelibet Salpa matri aque ac filiabus dispar, avie, nep- 

tibus et sororibus par sit” (Chamisso pag. 2). 

Man vil finde, at min Hagttagelse stemmer fuldkommen vel med 

dem, hvoraf Chamisso har uddraget denne forunderlige Regel. Hvor- 

vidt Reglen selv nödvendigviis maa uddrages deraf, vil först i det Föl- 

gende kunne undersöges. 
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© Ç 20. 

Röret. 

Vi have seet, at de sammensatte Salpefostre voxe ud som Knopper 

paa et eget Rör, der snoer sig omkring Kjernen, men ligger i en egen 

Hule af Skallen, adskilt fra Kjernen ved en fast Hinde. 

Hvad er dette for et Rör, hvorfra Salpefostrene saaledes voxe 

frem? Er det en Deel, der hörer Modersalpen, eller en Deel, der hörer 

Fostrene til? 

Ifélge Alt, hvad hidtil er blevet angivet om Fosterkjeden og dens 

Ror, maa man strax erklære det for en Deel, der hörer Fostrene til. 

Fostrene hænge ikke alene paa det Nöieste sammen dermed; de ere 

ganske at betragte som Udvæxter derpaa; Rårets indre Hule fortsætter 

sig ind i deres Aandesæk, og naar man river Fostrene fra hverandre, 

sönderrives tillige Röret i ligesaa mange Ringe (der dog aldrig ere luk- 

kede), saa at hvert af Fostrene beholder sin Andeel af Röret siddende 

paa Rygfladen (Fig. 27—h). 

Men Röret er ligesaa aabenbart en Deel af Modersalpen. Vel 

ligger hele Fosterkjeden i en egen skrueformet Hule af Skallen (pag. 

501), men denne Hule er ikke aflukket ved sine to Ender; indad staaer 

den endog vidt aaben. I en saaledes aabenstaaende Hule kan Foster- 

jeden (Fostrene og Röret tilsammentagne) ikke vel tænkes at ligge lås 

og ernære sig ved en Indsugning, saaledes som Æggene ernæres i en 

Æggestok; vi maae nödvendigviis formode, at en saakaldt organisk For- 

bindelse her finder Sted mellem Röret og Moderdyret. Denne organiske 

Forbindelse ville vi dog ikke just söge i hele Rjedens Forlöb, hvor tæt 

end det förste Fostersæt ligger op til Hulens Vægge (pag. 551), men 

snarere i Rörets Ender. 

Den udvendige Ende af Röret sidder tydeligen fast ved Skallen 

Midten af Keglens Bugflade. Skallen er her meget tynd (Fig. 5—0°) 

Z2* 
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og har et Hul (y), til hvis Omkreds Fosterkjeden, navnligen dennes Rör, 

er fastvoxet. Röret er her, ved de meest uddannede Fostre, meget smalt, 

men i selve Hullet synes det at munde tragtformigen ud. 

Langt vanskeligere er det at bestemme, hvorledes Rörets modsatte 

Ende forholder sig, der af mig er bleven kaldt Stamröret. Denne Ende 

sidder nemlig overmaade dybt skjult; det er en af de meget faa Dele i 

Salpelegemet, der ikke kan sees uden efter at Skallen er skaaret op. 

For at faae den tilstrækkelig blottet til nærmere Undersøgelse, maatte jeg 

endog klippe Keglen for en stor Deel fra Brystkassen; Stamröret kom 

da tilsyne med en aaben fiirkantet Munding (Fig. 25, 26—z), hvis Om- 

kreds rigtignok var skarp og derfor heller ikke bar Spor af en Sönder- 

rivelse, men dog höist sandsynligviis havde siddet fast, navnligen enten 

paa Aandesækken eller den seråse Sæk. Er denne Formodning rigtig, 

saa har rimeligviis Röret her været aflukket, og et Spor maatte være at 

finde paa en af Moderdyrets Hinder, ventelig i Form af en Karm, hvortil 

Stamrörets fiirkantede aabne Munding kunde passe. Mindre sandsynligt 

forekommer det mig, at Röret skulde aabne sig frit i en af Moderdyrets 

store Huler, navnligen i Aandesækken, i hvilket Tilfælde denne Sæks 

Sliimhinde kunde antages at fortsætte sig i Rörets Sliimhinde og derfra 

i Sliimhinden af selve Fostrenes Aandesække. 

For at erfare, hvilken af disse Formodninger der er den rigtigste, 

gjelder det nöie at eftersee det Sted, hvorfra Stamröret lösner sig ved 

Keglens Afskærelse. Det maa da vise sig, om det virkelig sidder fast, 

og i dette Tilfælde om Stedet, hvortil det sidder, er aflukket, eller om det 

er aabent og förer ind i en af Moderdyrets Sække. Men ved Opklip- 

ningen af mine tre Exemplarer var jeg endnu ikke opmærksom paa dette 

Punct, og jeg maa derfor opsætte Afgjérelsen heraf, indtil et nyt Exemplar 

maatte komme i mine Hænder. 

For at udfinde Betydningen af Röret, er det vigtigt at have en 

rigtig Forestilling om dets Udviklingshistorie. I Henseende hertil er det 
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for det Förste klart, at det har været til förend Fostrene. Det første 

Fostersæt har ligesaa aabenbart været til förend det andet, dette förend, 

det tredie o. s. v. Det tår vel altsaa antages, at Röret til det første Fo- 

sterset har været den tidligste Deel af hele Kjeden, fremdeles, at medens 

Fostrene viste sig herpaa, voxede Röret frem til det andet Sæt; medens 

Fostrene kom frem paa dette og udvikledes videre paa hiint Rörstykke, 

voxede Röret frem til det tredie Sæt o. s. v. 

Den Skrueform, som Röret og Fosterkjeden har, er naturligviis 

forst opstaaet under den tiltagende Væxt. Fra först af, medens kun 

Röret til det förste Fostersæt var tilstede som Stamrör, gik dette sikker- 

ligen ud fra samme Sted, hvor senere endnu Stamrörets frie Ende (Fig. 

26—z) finde. Den modsatte Endes Fastheftelse til Skallen lader imid- 

lertid formode, at ogsaa denne fra först af har indtaget den Plads, den 

senere beholder. Röret, og tilmed Alt hvad der paa den Tid kan kaldes 

Fosterkjeden, maa altsaa fra först af have snoet sig omkring Kjernen i 

en simpel Krumning fra den höire Side, bag dens Rygside til Midten 

af dens Bugside, nemlig i samme Retning, som Fosterkjeden senere be- 

skriver uden Hensyn til de ved den större Længde frembragte Snoninger 

især paa höire Side (Fig. 2). Tænkte man sig dette oprindelige Rør 

under denne Form paa en Salpe af samme Störrelse, som det i Fig. 1—4 

for os liggende Moderdyr, saa vilde selv et saadant Rör endnu have en 

temmelig Længde. Men vi maae betænke, at selve Moderdyret og Rjer- 

nen, hvorom Råret snoer sig, sikkerligen er meget lille, medens Stamråret 

forst dannes, og tilmed at Kegleformen paa dette Sted da endnu slet ikke 

er uddannet. 

Rörets Bygning og Forhold til Fostrene er bleven omhandlet i 

Fosterkjedens og Fostrenes Beskrivelse... Dermed er tillige den Udvikling 

kommet til Omtale, som Rörct gjennemgaaer jevnsides med Fostrene i 

de forskjellige Sæt. Forinden vi gaae over til den næste $, maa hertil 
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endnu föies en Bemærkning angaaende Rörets Forhold ved Fostrenes 

‚ Födsel. 

Naar man tager Hensyn til Rörets gradevise Svinden ved Fostrenes 

Udvikling, saa kunde der i og for sig intet være imod den Antagelse, 

at Salpefostrene ikke udstödes af Moderdyret, förend deres Udvikling har 

naaet endnu et Skridt videre, end den er hos Fostrene af förste Sæt, 

Röret maaskee ganske er svundet, og Fostrene lösnede saavel fra det som 

fra hverandre indbyrdes — med eet Ord, at de fødes enkelte. Rörets 

Anheftelse med dets udvendige Ende, kunde endog tjene til Bestyrkelse 

af denne Formodning. Imidlertid er der i den vedvarende inderlige For- 

bindelse med Fosterröret og især mellem Fostrene indbyrdes i det første 

Sæt maaskee end mere Grund til at formode, at hele Kjeden, eller idet- 

mindste hvert Sæt for sig, udstödes heel af Moderdyret, og, da Chamisso 

(Pag. 6) udtrykkeligen siger at have seet dette skee hos Salpa pinnata, 

maa denne Formodning ansees for at være aldeles rigtig. 

$.21. 

Fosterkjedens Betydning. 

Vi komme endelig til Spörgsmaalet om Fosterkjedens Betydning, 

det Spörgsmaal, der foranledigede hele den Række Undersögelser, der 

har været Gjenstand for de foregaaende $$, og, hvor ufuldkomne end 

disse Undersøgelser i mange Henseender maae siges at være, ville de dog, 

om jeg ikke tager meget feil, kunne føre til Spörgsmaalets Besvarelse. 

En Rjede af Æggekapsler kaldes den af Cuvier (pag. 19); men 

kun fordi den ikke i sin fulde Udvikling var undersøgt af denne store 

Anatom. Al Analogie med Gasteropodernes Rjeder af Æggekapsler 

maa nemlig falde bort, saasnart det er blevet tydeligt, at de enkelte 

Legemer i Rjeden ikke ere Gjemmer for Æg — men selve Fostrene. 

Vilde man endog antage en af mig overseet hindeagtig Rapsel udenom 
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hvert af Fostrene, eller ansee Stamrårets ydre Hinde for en saadan (see 

Pag. 340 og Fig. 34), saa falder al Analogi ved den Omstændighed, at 

Foreningen paa det Allerbestemteste finder Sted mellem selve Fo- 

strene og deres fælleds Rör, og ikke skeer ved denne ydre Hinde. 

En Æggestok har man oftere kaldt den, og jeg har gjort ethvert 

Forsög paa at haandhæve denne Tydning; men disse Forsög ere alle 

strandede, fordi der hverken lader sig eftervise nogen Modsætning mellem 

en egenlig Æggestok (Stroma og Theca) og Æg, eller mellem Æg og 

Foster. 

Vi ville forsöge at sætte Röret selv som den egenlige Æggestok. 

Rörets organiske Forbindelse med Moderdyret taler til Fordeel for denne 

Antagelse. Rörformen kan ikke legge nogen væsenlig Hindring i Veien 

for den, heller ikke at Æggene maatte sidde rundtomkring ABggestokken, 

især da Rapslerne idetmindste fra først af have været beklædte med en 

ydre Hinde (pag. 540), der maatte ansees som tilhörende ARggestokken. 

Men en væsenlig Hindring for denne Tydning opstaaer ved Rörets inderlige 

Forening med hine Knopper (see pag. 545), et Forhold, der er uforeneligt 

med det mellem Æggestok og Æg, end sige med det mellem Æggestok 

og Foster. 

Men Salpefostrene indesluttes overhovedet ikke hvert i sit Æg, 

som allerede deres oprindelige eller idetmindste overordenlig tidlige Sam- 

menvæxt maatte kunne vise, og at antage hele den egenlige Kjede af 

sammenvoxne Fostre for et Æg i Modsætning til Röret som en Æggestok, 

vilde allerede i og for sig være aldeles urimeligt. 

Skulde altsaa en Æggestok her kunne eftervises, saa maatte — 

hele Fosterkjeden, Röret iberegnet, sættes lig Ægget, og de omgivende 

Dele sættes lig den egenlige Æggestok. Hvad der ved förste Oiekast 

kunde give denne Tydning et vist Skin af Sandsynlighed, er Rörets For- 

hold til Fostrene, hvori aabenbart ligger noget Ligt med Blommesækkens 

Forhold til Fostrene hos höiere Dyr. Ligesom Blommehinden og Riim- 
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hinden, er Stamrörets Sliimhinde og stribede Hinde de oprindelige Dele. 

En Deel af den stribede Hinde forvandles til Foster, en anden Deel, 

som det synes (see pag. 544), til det blivende Rör — ret ligesom Kiim- 

hindens centrale Deel til Foster og peripheriske til Blommesæk. For- 

bindelsen mellem Rörets Hule og Fostrenes Indre kunde sættes lig Blom- 

mesækkens med Tarmröret, saameget mere, som den saakaldte A andesæk 

med fuld Ret kunde sættes lig Mundhulen (see pag. 507). Röret er des 

større, jo yngre Fostret, og aftager lidt efter lidt ved dettes Væxt, ret 

ligesom det Samme skeer med Blommesækken. Endelig vil det i det Föl- 

gende blive viist, at Fostrene fédes med Röret og en tidlang svömme 

frit omkring med dette, indtil det omsider forsvinder — ret ligesom Til- 

fældet er f. Ex. hos Haier og Rokker med Blommesækken. 

Hvor meget Tiltalende end disse Ligheder kunne synes at have, saa 

vise sig dog ved nærmere Undersøgelse flere væsenlige Hindringer for 

Fastsættelsen af en Analogie mellem Röret i Salpernes Fosterkjede og 

Blommesækken hos höiere Dyr. Indholdet i Röret kan neppe være analogt 

med Blomme; thi saavidt mine Spiritusexemplarer tillade mig at démme 

herom, er det en ganske vandklar Vædske. Den egenlige Æggestok 

maatte söges i de omkringliggende Dele; men udenom Fosterkjeden ligger 

kun Skallen, og om en tynd beklædende Hinde her kan være blevet 

overseet af mig, er den dog neppe tyk nok til at kunne betragtes som 

Stroma for et saa uhyre stort Æg, som Fosterkjeden er i Forhold til 

Moderdyret. En saadan Beklædning af Fosterkjedens Hule kunde kun 

være at betragte som et Theca; de ernærende Kar for det store Æg 

maatte såges i Skallen, og denne antages at træde istedetfor et egenligt 

Stroma, saa at vi her vilde faae et uhyre stort Æg uden egenlig Algge- 

stok. Men om man end vilde sætte sig ud over alle disse Usandsynligheder, 

saa maatte man dog opgive den hele Analogie paa Grund af Fostrets 

Forbindelse med Moderdyret (see pag. 545). et Forhold, der er uforeneligt 

med det mellem Æg og Æggestok. 
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En Livmoder (Uterus) er Fosterkjedens Hule paa nogle Steder 

(pag. 6) blevet kaldt af Chamisso. Hvis denne Benævnelse er meer end 

billedlig, saa maa den strax forkastes, fordi Fosterkjeden aabenbart er 

dannet i selve Hulen, ikke fört derhen fra et tidligere Dannelsessted. 

En Kiimsæk kalder Burdach Fosterkjeden (die Physiologie, 4 Th. 

1855, pag. 60), og tænker sig derved en Kapsel, der indeslutter flere 

Kiimkorn og udstödes af Moderdyret, for först senere at rives ilu og 

oplöses, efterat have holdt Riimkornene sammen og beskyttet dem til 

deres fulde Udvikling. — Denne Forestilling stemmer imidlertid ikke 

med hvad vi have erfaret om Fosterkjeden. 

En Kiimstok er en Benævnelse, der er ulige mere passende paa 

Fosterkjeden end alle åvrige hidtil brugte Benævnelser. Ved Kiimstok 

tænker man sig et Organ af Moderlegemet, i hvilket dannes flere Rimer, 

og dette passer heelt vel paa Stamråret; thi Fostrene dannes dog i Grun- 

den imellem dettes Hinder (pag. 344), og man kan med Rette sige, at 

det er Stamråret, der ved Fostrenes stårre Udvikling forvandles til selve 

Fosterkjeden. Men de hidtil kjendte Riimstokke pleie — saa vidt jeg 

veed — ikke at falde af tilligemed Fostrene. Ligesaalidt er mig en 

Kiimstok bekjendt med Rérform, og Fostrene siddende udvendigpaa. 

Jeg tillader mig derfor at opstille den her iagttagne Form af 

Forplantelsesredskab som en ganske ny Form under Navn af Riimrår, 

og forstaaer derved et huult Organ, paa hvis Udside dannes Fostre, der 

staae i Forbindelse med Rörets Hule. Dets Forbindelse med Moder- 

legemet hæves, naar Fostrene have naaet en vis Modenhed, og det dan- 

ner derpaa en Tid lang tilligemed Fostrene et selvstændigt Heelt. 

g 22. 
Fosterkjedens Fådsel. 

I Henscende til Fosterkjedens Udstödelse af Moderlegemet er det 

for det Förste vist, at Veien, hvorigjennem Födslen skeer, ikke er ind- 

Vid. Sel. naturvid. og matkem. Afh. VILL Deel. Aaa 
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vendig i Aandehulen, men udvendig, hvilket Chamisso udtrykkeligen be- 

mærker at have iagttaget hos to Arter (pag. 6). 

At det Samme gjelder for Salpa cordiformis, fålger vel allerede 

deraf, at de meest uddannede Fostre ligge saa yderligt, tæt under Skallen, 

de mindst uddannede derimod saa dybt indefter. 

Veien, hvorigjennem Fosterkjeden udstådes, kan imidlertid ikke 

være det Hul (Fig. 5—y), der findes paa Skallen i Nærheden af de fuld- 

komneste Fostre, eftersom dette Hul förer til Rörets Hule. Födslen 

maa antages at skee ved Skallens fuldkomne Forsvinden udenom Foster- 

kjeden, og den var allerede saa tynd paa mine tre Exemplarer udenom 

de meest uddannede Fostre, at denne Forsvinden ikke syntes mere at 

være fjern. 

Lige saa vist er det, at Fostrene ikke udstödes enkelte, men sam- 

menhængende. Derom vidner allerede den Fasthed, deres Forbindelse 

endnu havde i det første Fostersæt, saavel med Röret som med hverandre 

indbyrdes. Desuden have vi her atter Chamissos Vidnesbyrd, hentet fra 

selve Iagttagelsen af Salpefostrenes Födsel. 

Vanskeligere er det at afgjére, om Fosterkjeden udstödes heel og 

holden, eller om hvert Sæt födes for sig, og Röret da overrives imellem 

dem. Hos flere Salpearter synes virkelig hele Rjeden at udstödes paa 

eengang, men hos S. pinnata saae Chamisso (pag. 6) at den udstödtes 

stykkeviis, saaledes at den udstödte Deel af Kjeden holdt Fostrene, 8—14 

i Tallet, stjerneformigen sammen, istedetfor at den hele Kjede holder dem 

ito Leengderader. Saadanne stjerneformigt forenede Individer af S. pinnata 

iagttog ogsaa Forskäl og Andre. Heri ligger unæpteligen noget Utyde- 

ligt, som jeg dog troer at kunne forklare paa fölgende Maade. 

Den Streng eller Rachis, hvortil den dobbelte Fosterrække sidder 

fast i Moderdyret, er aabenbart lig Röret i Rjeden af S. cordiformis. 

Naar dette Rör ved Födslen rives itu mellem hvert fjerde, femte, syvende 

Fosterpar, saa maa det snöre sig sammen ved begge overrevne Ender, og 
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derved maa fortil de to förste Fostre, bagtil de to sidste Fostre rykke 

hinanden nærmere, hvorved atter alle 8—14 Fostre komme til at danne 

en Kreds om det afrevne Stykke af Röret. 

Naar det overhovedet finder Sted hos Salperne, at Fosterkjeden 

udstödes stykkeviis, saa finder det sikkerligen Sted hos S. cordiformis. 

Den bestemte Inddeling i Sæt, i hvert af hvilke alle Fostrene have samme 

Uddannelse, peger alt for bestemt hen paa forskjellige Kuld, at ikke en 

gjentagen Födsel i længere Mellemrum her skulde antages. Af de tre 

Sæt indeholdt det første 51 eller 52 paa hver Side, altsaa over 400 In- 

divider, det andet 88 Individer, det tredie endog henimod 120. Hvert 

Sæt afgiver altsaa her en Salpekjede, der hårer til de længste, jeg veed 

at være iagttaget. 

§ 25. 

Salpernes Udvikling efter Födslen. 

Fostrene af S. cordiformis udstödes, ifölge det i den foregaaende 

$ Anförte, ikke enkelte, men hængende sammen indbyrdes og med Röret. 

Ved nöiere at eftertænke Sagen, vil man finde, at dette stemmer meget 

godt med hvad ovenfor ($ 45) er sagt om Salpernes Former. 

Det blev nemlig (pag. 551) viist, at Salpefostrene, ifölge deres 

Bestemmelse at danne en muligst kort og smal Streng, ikke godt kunde 

have den Form, der er nödvendig for den fritsvömmende Salpe. Salpe- 

fostrene kunde altsaa heller ikke godt pludseligen sættes i de Forhold, 

hvori den fritsvömmende Salpe befinder sig. Der maatte efter Födslen 

være en Overgangstilstand, i hvilken Fostrene lidt efter lidt kunde om- 

bytte Fosterformerne med de blivende Former, og en saadan Overgangs- 

tilstand finder Sted, naar Salperne nogen Tid efter Fødslen endnu hænge 

sammen i en Rjede. 

Gaae vi ud fra denne Anskuelse, saa maae de Forandringer, som 

Aaa* 
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derunder finde Sted, nogenlunde kunne beregnes. De maae fårst og 

fremmest bestaae deri, at de til Fosterlivet hörende Organer svinde bort — 

altsaa at Rôret forsvinder. 

Naar Röret forsvinder, blive Fostrene löste fra det Baand, der 

meest kraftigen bandt dem sammen. Bindestrengene tillade nemlig en 

temmelig fri Bevægelse mellem Salpefostrene indbyrdes. Af Fig. 50 vil 

man see, at denne Forening ved Bindestrengene alene i Eet og Alt kan 

sammenlignes med den saakaldte “Storkesnabel”. Det er Råret, der 

holder denne Storkesnabel sammentrukket; ved dets Bristning kan den 

strækkes ud eller trækkes ind meer eller mindre, uden at Strengene derved 

overrives. 

Men selve Bindestrengene ere Foetusorganer, der ere bestemte til 

at forsvinde hos det voxne Dyr. Denne Forsvinden kan man tænke sig 

skee paa to Maader, enten nemlig derved, at de krybe meer og meer ind 

i Længden og i Breden, eller derved at de rives itu og en tidlang hænge 

som betydningslåse Strenge ved hvert af de unge Dyr især. Det er over- 

maade sandsynligt, at deres Forsvinden skeer paa begge Maader, og det 

turde ikke være uhensigtsmæssigt at betragte den fra dette dobbelte 

Synspunkt. 

At Bindestrengene efter Fosterkjedens Fødsel krybe ind især i 

Breden turde i og for sig være sandsynligt, som den sædvanlige Maade, 

hvorpaa en strengformig Deel svinder, der ikke længere bruges; men 

ogsaa deres Svinden i Længderetningen er overhovedet meget sand- 

synlig, og bliver det end mere i dette Tilfælde. Fålgen af Bindestrengenes 

Forkortelse maa nemlig nüdvendigviis være, at hvert Foster (f. Ex. Fig. 

50—B) trækkes med sin överste Ende (e) (hvorpaa Indgangsaabningen 

findes) ned mod Midten af den ene Gjenbos (C) Rygflade, hvor den 

stüder mod den ene Nabos nederste Ende (hvorpaa Udgangsaabningen), 

med sin nederste Ende derimod trækkes sammen med den anden Nabos över- 

ste Ende op mod Midten af den anden Gjenbos Ryg. (See Fig. 50, hvorpaa 
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Fostrene netop ere afbildede i en saadan Overgangstilstand), at Fostrene 

altsaa lægge sig mere i Rjedens Længderetning, istedetfor at de hidtil 

sad i dens Tverretning; deres överste Ende, hvorpaa Indgangsaabningen 

findes (Fig. 30—e), fortjener nu först Navn af den forreste, deres nederste 

bör nu kaldes den bageste; Rjeden bliver ulige længere og smallere. 

Åt noget Saadant nu virkeligen gaaer for sig med Fosterkjeden 

af S. cordiformis efter dens Fådsel, forekommer mig meget sandsynligt 

af folgende Grunde. 

I Henseende til hele Legemets, og især Brystkassens Form, maa 

Forandringen fornemmeligen gaae ud paa en Udvidelse i Breden mellem 

de to Sideflader; i Henseende til Fostrenes Stilling maa Forandringen, 

for at fremme Vandets frie Gjennemströmning, især gaae ud paa at faae 

Indgangsaabningen dreiet fortil, Udgangsaabningen bagtil; ja en saadan 

Dreining af alle Fostrene kunde maaskee kaldes nödvendig, for at Rjeden 

kan bevæge sig frem i Længderetningen ved alle Fostrenes felleds Aande- 

bevægelser. Ifölge heraf skulde jeg vere tilbüielig til at ansee det for 

næsten vist, at en saadan forandret Stilling af Fostrene i Rjeden — 

idetmindste hvad S. cordiformis angaaer — virkelig finder Sted. 

Imidlertid er det ikke mindre afgjort, at Bindestrengene ogsaa 

forgaae paa hiin anden Maade, nemlig ved en Bristning. 

Overmaade hyppig finder man paa Salper (af Proles gregata efter 

Chamisso) korte Bindestrenge. Meest iöinefaldende have de viist sig paa 

S. octofora, beskrevet af Cuvier og Savigny; men paa flere andre Arter 

ere de blevne iagttagne af Forskäl, Chamisso og Andre. Det er for- 

modentlig ogsaa dem, Meyen mener i fölgende poetiske Beskrivelse 

(pag. 392—594): “Ausser diesen angeführten Organen, die den Ver- 

dauungsorganen der höheren Thiere ähnlich sind, giebt es bey den Salpen 

noch andere, die gleichfalls der Ernährung vorzustehen scheinen. Es 

finden sich nämlich bey den meisten Salpen, wenn nicht im entwickelten 

doch im Foetus-Zustande, kleine spitze Fortsätze an verschiedenen Stellen 
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des Körpers, die zuweilen im Innern grünlich, ja in andern Fällen gelblich 

uud bläülich gefärbt sind. ... Es öffnen sich diese Röhren an ihrem Ende 

trichterförmig.... Schon im Anfange dieser Abhandlung haben wir die 

Bemerkung gemacht, dass die weisse sulzige Masse, welche sich zwischen 

Mantel und Mantelhülle befindet, gleichfalls als Reservennahrung zu be- 

trachten sey; vielleicht sind diese Röhren zum Aufsaugen dieser Reserven- 

nahrung bestimmt, die als eine auf der Höhe der Salpen-Substanz orga- 

nisierte Masse mit Leichtigkeit in den Mantel des Thieres geführt wird.” 

Paa mine S. zonaria fandt jeg ligeledes korte Bindestrenge, som 

for Resten allerede Chamisso har beskrevet. “Puncta adhesionis (sutu- 

ralia) tria, apicalia duo, tertium in media infera facie corporis”, siger 

han (pag. 15); hertil kan jeg kun tilföie, at jeg fandt den midterste 

dannet som Gaffelstrengen hos S. cordiformis, de to andre i Form af to 

overmaade korte, og alle vare formede som aabne Rér, og bragte en 

Forbindelse til Veie imellem den seröse Sæks Hule og det omgivende 

Vand. Det er netop dem, der ovenfor antydedes (pag. 51), da jeg angav, 

at Skallen hos S zonaria har flere Aabninger, der före ind i Brysthinde- 

sækken. To af disse ere synlige paa Fig. 18 (n, 0), men ved Siden af 

hver af disse findes endnu to andre, der ikke sees uden ved en vis For- 

andring i Skallens Stilling, og desuden ere omtrent midt i Rygfladens 

Middellinie o. s. v. 

For meget vigtigt maa jeg ansee det at være, at Antallet af disse 

Bindestrenge i Reglen synes at være 8; thi det tyder hen paa, at For- 

bindelsen ikke er saa ganske forskjellig fra den hos S. cordiformis; frem- 

deles at alle disse paa fritsvömmende Salper fundne Bindestrenge have 

været meget korte — thi det bekræfter den ovenfor beregnede Svinden 

i deres Længde; endelig ogsaa at de altid ende sig med en bredere Plade, 

der meget almindelig benævnes Sugplade — thi det viser, at Overriv- 

uingen altid skeer ved de af mig saakaldte Tverlinier (pag. 556). 

Paa den sidstnævnte Omstændighed lagde jeg tidligere særdeles 
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Veet. Om Bindestrengenes Oprindelse havde jeg nemlig længe den 

Mening, at de vare dannede selvstændigt og först senere smeltede sammen 

med de seråse Hinder (see pag. 548), og ifålge denne Hypothese vilde 

Bindestrengenes Tverlinier være senere Dannelser. Jeg ansaae dem for 

Antydninger til den Sönderrivelse, der senere skulde finde Sted, omtrent 

lig Grændsen mellem Navle og Hud paa Underlivet hos Pattedyrenes 

Fostre. — Men jeg forlod (see pag. 549) senere denne Anskuelse, og holdt 

Bindestrengene for Udvæxter fra de seröse Hinder, deres Tverlinier for 

Arret efter en tidligere Sammengroning (pag. 350). Ifålge heraf ind- 

skrænker det Hele sig til, at Overrivelsen altid netop skeer paa det Sted, 

hvor disse rörformede Udvæxter af de seröse Hinder tidligere stödte sam- 

men fra Nabo- og Gjenbofostrene. 

Saameget troede jeg at burde anföre om Svindingen af de ydre 

Fosterorganer hos Salperne efter Födslen. Jeg vil imidlertid vel vogte 

mig for at gaae videre ad denne Vei, vel vidende, at de i en Udviklings- 

historie ubekjendte Trin ikke altid lade sig beregne som regelmæssige 

Overgange mellem to bekjendte. Run een meget besynderlig Omstæn- 

dighed kan jeg ikke undlade endnu at anföre. 

Under disse mine Studier over Salpa cordiformis sögte jeg ofte 

at danne mig et Billede af et ungt Dyr, der omtrent stod midt i sin Ud- 

vikling mellem det modne Foster og Moderdyret. Jeg tænkte mig Kuglen 

tydeligere adskilt i Hjerne og aflangt Organ, men forholdsviis mindre; 

Brystkassen udvidet mellem Sidefladerne, nedtrykt mellem Ryg og Bug; 

Indgangsaabningen nærmere ved den forreste Rand; Aandemusklerne noget 

kortere og bredere, tildeels sprængte i Midten af Bugen; Rygfolderne 

lige udstrakte men endnu ikke saa lange som hos Moderdyret; de stilkede 

Smaalegemer i Aandehulen mere udviklede, omdannede til enkelte Fostre, 

maaskee en Fosterkrands begyndt at vise sig 0. s. v.; men, jo mere jeg 

udmalede dette Billede af en Overgangsform mellem Fostret og Moderdyret 

af S. cordiformis, des mere kom det altid — til at ligne S.zonaria! Thi 
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man vil af det Foregaaende have seet, at S. zonaria netop har Hjerne 

og aflangt Organ mindre end hos Fostret, stérre end hos Moderdyret af 

S. cordiformis, Indgangsaabningen nærmere den forreste Rand end hos 

Fostret, fjernere derfra end hos Moderdyret, Aandemusklerne kortere og 

bredere end hos hiint, smallere end hos dette o.s. v. 0. s. v., kort sagt 

S. zonaria afgiver en saa fuldstændig Overgangsform mellem begge, 

hvilket ogsaa ved flere Organers Beskrivelse i det Foregaaende er blevet 

bemærket, at en fuldstendigere ikke vel lader sig udtænke. Skulde Salpa 

zonoria vere en ung Salpa cordiformis? Skulde ved et besynderligt Til- 

fælde de eneste Salper, jeg formaaede at bringe til Veie fra ganske for- 

skjellige Kilder, höre til een og samme Art? Den væsenligste Tvivl, 

jeg havde mod denne Antagelse, var i Begyndelsen, at Foreningen af 

S. zonaria i Rjederne angives saa meget forskjellig af Chamisso (see hans 

Fig. 5—C) fra den af Fostrene i Rjeden hos S. cordiformis; men efterat 

den ovenfor (pag. 572—75) givne Fremstilling af Kjedens Forhold efter 

Födslen var bleven mig klar, maatte denne Tvivl falde af sig selv. Man _ 

vil altsaa neppe misbillige, om jeg er håist tilbåielig til at antage det. 

Hvad der tildeels bestyrker denne Tilböielighed er, at Quoy og Gaimard 

(Ann. d. sc. nat. TomeX pag. 226) tilligemed deres S. cordiformis fandt 

en anden mindre Salpe, som de kalde S. microstoma an Salpa zonaria? 

og hvis Afbildning (Atlas Pl. 8, Fig. 7, 8) ganske bekræfter denne sidste 

Benævnelse. Hvorvidt denne min Formodning er grundet, maa jeg 

iövrigt henstille til de Iagttagere, der have större Leilighed til at for- 

skaffe sig disse Dyr til forskjellige Aarstider. 

Man vil have seet, at jeg i denne $ har talt om Fosterkjederne 

som om de vare lig de bekjendte fritsvömmende Rjeder af Salper, — 

men er dette afgjort? fremdeles at jeg har talt om Fostrene fra Kjeden 

i S. cordiformis som om de vilde uddannes til Dyr lig Moderdyret — 

men strider dette ikke lige imod Chamissos Iagttagelser? 

Hvert af disse Spörgsmaale fortjener at besvares i en særskilt $. 
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§ 24. 

Salpekjedernes Betydning. 

Blandt de Særegenheder, hvorved Salperne saa almindeligen til- 

trække sig de Süfarendes særdeles Opmærksomhed, bör deres Rjede- 

forening vistnok nævnes först. Strenge, bestaaende af 20, 40—100 af 

disse allerede i og for sig besynderlige, gjennemsigtige, i Mørket lysende 

Skabninger, alle af samme Størrelse, samme Dannelse, alle i samme 

Stilling til hverandre indbyrdes, alle bevægende sig i samme Takt næsten 

som en Række af pulserende Hjerter, snoe sig i Slangebugter, eller 

skyde fremad som ved Aareslag tæt under den glatte Havflade i stille 

Veir. Ganske almindeligen maatte vel det Spörgsmaal opstaae hos Iagt- 

tagerne heraf: hvorledes dannes denne Kjedeforening? hvortil tjener den? 

og ganske naturligen maatte han falde paa at svare: de suge sig til 

hverandre, for at bevæges fremad ved fælleds Kræfter, eller maaskee for 

at parres. Det förste Svar maatte endog bekræftes ved en nöiere Under- 

sögelse af de Bindemidler, hvorved disse Kjeder holdes sammen. Man 

fandt dem forenede ved stilkede Plader, der almindeligviis ansaaes for 

Sugplader, skjéndt de benævnedes Spiracula, og Antagelsen maatte 

ligge ganske nær, at de ved disse Plader havde suget sig til hverandre. 

Til en ganske anden Anskuelse førte derimod Kundskaben om 

de i visse Salpearter fundne Fosterkjeder. Ligheden mellem disse og 

de fritsvommende Salpekjeder kunde ikke undgaae saa fortrinlige Iagt- 

tagere som Chamisso og Peron, og Salpekjederne erklæredes for at være 

intet uden mere udviklede Fosterkjeder. 

Det hendte sig imidlertid, at et Par af de nyeste naturforskende 

Verdensomseilere, navnligen Meyen og Lesson, blandt en utallig Mængde 

af Salper, af forskjellige Arter, som de havde Leilighed at iagttage, saa- 

vel enkelte som i Kjeder forenede, ikke fandt en eneste Salpe med en 

Fosterkrands i sig. De fik derved ikke Leilighed til at overbevise sig 

om den store Lighed mellem begge disse Dannelser; de havde Grund 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh. VIII Deel. Bbb 
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til at ansee Fosterkjededannelsen for noget meget sjeldent, hvorimod 

Kjedeforeningen af frie Salper for dem ikke var noget usædvanligt; de 

bragtes altsaa til at antage disse Dannelser for aldeles forskjellige i deres 

Væsen og Betydning. 

Hertil kom endnu, at Chamissos noget utydelige Beskrivelse af 

Maaden, hvorpaa den strengformige Fosterkjede hos S. pinnata udstödes i 

mindre Stykker, og disse strax antage en Stjerneform (see ovenfor p. 370), 

vakte Tvivl imod lagttagelsen (Meyen: pag. 405), og endelig at idetmind- 

ste Een af dem troede at see Salpekjederne dannes for sine Öine. Meyen 

siger nemlig (pag. 405): “bey diesen beiden Arten (S. mucronata og S. 

democratica) können wir es mit Bestimmtheit sagen, dass sie sich wieder 

aneinanderreihen, nachdem sie sich einmal getrennt. Wir sahen einmal, 

dass sich von einer grossen Menge dieser kleinen, niedlichen Thierchen, 

die sich in einem Glase befanden, sechs Stücke aneinanderreiheten.” 

Disse Tvivl og disse bestemte Angivelser af Meyen kunne imid- 

lertid aldeles ikke bringe mig fra at holde paa den reent modsatte Me- 

ning, nemlig at alle Salpekjeder ere oprindelige fra Fosterlivet. Mine 

Grunde herfor ere fölgende. 

Det er for det Förste vist, at der gives Fosterkjeder i Salper, 

og at disse udstödes i Form af Kjeder (pag. 570). Det kan dernæst ikke 

betvivles, at disse jeder af nyfödte Salper svömme nogen Tid frit omkring, 

inden de oplöse sig. Der gives altsaa Salpekjeder, der ere hverken meer 

eller mindre end mere udviklede Fosterkjeder. Spörgsmaalet kan kun 

være, om der desuden gives en anden Slags Rjeder, som ere senere sam- 

mensatte ved en Mængde Individers vilkaarlige Forening. 

For at gjöre en saadan Mening gjeldende, vilde det være vigtigt, at 

udfinde Forskjellen paa dem og Fosterkjederne, især at udfinde en ganske 

forskjellig Forbindelsesmaade. Men dette er hidtil ikke skeet. Man har tvert- 

imod aldrig angivet en anden Forbindelsesmaade af Salpekjederne end den 

ved de saakaldte Sugplader (spiracula), der ere det Samme, som Ende- 

pladerne af de i $ 41 beskrevne Bindestrenge (pag. 336). 
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Forsaavidt man altsaa er berettiget til at antage en Analogie 

mellem ganske eensdannede, eensbeliggende og eensvirkende Dele, maa 

man her være berettiget til at antage Forbindelsen mellem Fostrene i 

Fosterkjederne og Salperne i Salpekjederne for at være ganske og aldeles 

analog. Manglen af det ene Bindemiddel af Fosterkjeden, nemlig Råret, 

kan, naar man tager Hensyn til denne Deels Betydning, ikke være til 

mindste Hindring for denne Paastand. Hvis det nu var sandt, at virkelig 

Salpel;jjeder kunne dannes ved en senere vilkaarlig Forbindelse af enkelte 

Salper, og denne Forbindelse skete paa samme Maade, navnlig ved Hjelp 

af Bindestrengene eller de saakaldte Sugplader (Spiracula), saa vilde 

heraf kun kunne sluttes, at den tidligere Forbindelse, naar den engang 

er hævet, atter kan bringes istand, og man seer let, at dette aldeles ikke 

vilde svække vor Paastand om Identiteten af Fosterkjederne og Salpekje- 

derne. Men jo mere jeg i Fosterkjeden af S. cordiformis har lært denne 

Forbindelses Complication at kjende, des mere maa jeg betvivle, at den 

" virkelig skulde kunne komme istand igjen, naar den engang er oplåst, 

og jeg maa frit ud bekjende, at jeg anseer hiin Angivelse af Meyen for 

at være urigtig. Lad os dröfte den noget nüiere! 

Iagttagelsen anstilledes paa et Glas med en stor Mængde Salper, 

henhårende til to forskjellige Arter. Det stårre Antal af den Gjenstand, 

man iagttager, gjör ikke allid Iagttagelsen mere sikker; iagttager man 

hele dette större Antal paa eengang, saa gjér det den aabenbart langt 

mere usikker; med en vis Grad af Indbildningskraft, en forudfattet Mening, 

en vis Flygtighed i selve Jagttagelsen, overseer man da især let hvad der 

er, og mener at see hvad der ikke er. Dette troer jeg kan anvendes her. 

At Meyen i hele denne Afhandling har viist en levende Indbildningskraft, 

troer jeg at have givet Exempler paa i det Foregaaende. Mod Salpe- 

kjedernes Dannelse i Modersliv er han stærkt indtaget, og at Iagttagelsen 

selv har været overmaade flygtig, sees bedst deraf, at Meyen ikke engang 

angiver hvilken af de to Arter i Glasset det var, der forenede sig i en 

Fjede, heller ikke hvorledes eller hvor hurtig Foreningen gik for sig. 
Bbb* 
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Det Hele har da vel bestaaet deri, at blandt en Mængde Salper i et 

Glas vare sex endnu forenede ved Fosterbindestrengene, og at dette ikke 

bemærkedes, förend efter nogen Tid, da de pludselig kom nærmere til 

Glassets Overflade. 

Maaskee burde jeg ogsaa nöiere dröfte Lessons Mening, at Salpe- 

kjederne skulde dannes ved en Forening, hvis Oiemed var Parring; men 

da Lesson ikke har efterviist, at Salperne i disse Kjeder ere forenede med 

Noget, der kunde sættes lig Kjönsdele, ja end ikke har efterviist mandlige 

Kjünsdele hos dem, saa er denne Mening aldeles ugrundet. 

Jeg troer altsaa paa det Bestemteste at kunne udtale, 4) at man 

om flere Salpers Kjedeforening veed at de hidröre fra Fosterlivet, 

2) at der ingen Grund er til at antage et andet Slags Rjedeforening hos 

Salperne, forskjelligt fra den oprindelige i Fosterlivet, 5) at der ingen 

paalidelige Iagttagelser ere for, at den engang oplöste Forening af Kjeden 

igjen skulde kunne bringes tilveie; at altsaa alle Salpekjeder bör ansees 

for at stamme fra Fosterlivet. 

§ 25. 
Forholdet mellem den sammensatte og den enkelte Salpeyngel. 

(Proles gregata — proles solitaria). 

Afalle Angivelser om Salpernes Livsforhold har den af Chamisso 

vel med Rette vakt meest Opsigt, at hver anden Generation skal være 

enkelt, hver anden sammensat Afkom, saa at, siger han (pag. 2), 

hver Salpe slet ikke ligner sin Moder eller sin Datter, men vel sin 

Datterdatter og sin Sister. — Hvor ringe end mine Hjelpemidler have 

været, hvorpaa jeg skulde kunne bygge en selvstændig Dom herom, troer 

jeg dog ikke at burde tilbageholde de Slutninger, disse Hjelpemidler og 

en nåiagtig Prövelse af Forfatternes Angivelser have tilladt mig at gjøre. 

De Iagttagelser, hvorpaa Chamisso stötter sin Theorie, bære alle 

Sandhedens Præg; ingen Andens Iagttagelse vides at stride imod dem, 

mine egne kunne siges at give dem en yderligere Bekræftelse. 
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Chamisso fandt nemlig, at de i Kjeder forenede Salper i Reglen 

kun havde een eneste Unge hængende ved en Stilk i Aandesækken, ikkun 

S. zonaria havde flere, omtrent 4. Af de fritsvimmende Salper havde 

nogle altid Fosterkjeder, andre altid enkelte Fostre; men de förste 

havde aldrig, de sidste altid Spor af en tidligere Rjedeforening, sædvan- 

ligviis i Form af meer eller mindre vedligeholdte Bindestrenge. Salperne 

med enkelt Yngel kunde altsaa bestemt henføres til den sammensatte 

Yngel, Salperne med Fosterkjeder derimod aldrig. 

Med disse Iagttagelser stemme ogsaa mine ganske og aldeles. 

Hos S. zonaria, der bærer tydelige Spor af en tidligere Kjedeforening, 

fandt jeg, ligesom Chamisso, Quoy og Gaimard og Andre have fundet, 

de fire stilkede Legemer, der vides at uddanne sig til enkelte Fostre; i 

S. cordiformis derimod, paa hvilken ingen saadanne Spor ere at opdage, 

fandtes en Fosterkjede, og — hvad der turde være det Vigtigste — i 

denne af Moderlegemet endnu indesluitede Fosterkjedes Fostre fandtes 

allerede fuldkommen tydelige Spor til nye Fostre, og de vare, ganske 

i Overeensstemmelse med Chamissos Theorie, enkelte Fostre. (See pag. 

362 og Fig 27—4). 

De Iagttagelser altsaa, hvorpaa Chamisso stötter sin Theorie, maae 

ansees for at være fuldkommen paalidelige; men ere ogsaa de Slutninger, 

han deraf har uddraget, fuldkommen sikkre? Mig forekomme de ikke at 

være det. Chamisso troer riglignok idetmindste hos S. pinnata at have 

forfulgt den hele forunderlige Vexel mellem proles gregata og proles 

solitaria. “Hac unica in specie,” siger han (pag. 10), “fatemur nos inte- 

grum metamorphoseos eyclum, hiatu nullo, omnibus suis momentis abso- 

lutum persecutos esse oculis”” Imidlertid forekommer det mig, at han 

her siger mere, end han har godtgjort. Det kan vel neppe nægtes, at 

der i denne Cyclus findes et Par store Huller, hvis Udfyldning er over- 

ladt til Enhvers bedste Omdömme. Det er vist, at hvert af de sammen- 

satte Fostre lægger enkelte Unger, og at visse enkelte Salper lægge 

Fosterkjeder; men hvor er Visheden for, at hine Fostre fra Kjeden ogsaa 
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senere vedblive at kaste enkelte Unger? hvor er Visheden for, at disse 

enkelte Salper, der bære Fosterkjeder, netop ere de samme, som de, der 

vare enkelte allerede i Modersliv? En saadan Vished vilde man først 

faae, naar i et af de enkeltfådte Fostre allerede tidligen opdagedes Spor 

til en Fosterkjede, ligesom enkelt Yngel allerede fandtes af Chamisso 

hos de ganske unge sammensatte Fostre, af mig endog hos dem i Mo- 

dersliv. Forinden kan den Chamissoske Theorie ingenlunde henföres til 

de beviste, og maa det meget mere være tilraadeligt, hellere at antage 

en anden Forklaring af de ovenstaaende besynderlige Rjendsgjerninger, der 

kunde stemme bedre med de almindelige Love for Forplantelsen. 

En saadan Forklaring troer jeg nu virkeligen kan gives, og, om 

jeg ikke tager feil, er den allerede antydet af Peron. Den bestaaer deri, 

at alle unge Salper føde enkelte Unger, kun fuldtudvoxne og ældre 

Salper kaste Fosterkjeder. 

Det er let at vise, at samtlige ovenanförte Iagttagelser ogsaa passe 

til denne Forklaring. Alle de Salper, i hvilke man fandt enkelt Afkom, 

bare Spor til en afbrudt Forening — maaskee af den simple Grund at de 

vare unge Dyr; alle de Salper, i hvilke man fandt Kjeder, havde ingen Spor 

dertil — maaskee fordi de vare forsvundne. Et Spörgsmaal, hvis Besvarelse 

vil være næsten afgjörende i denne Sag, er, om de Spor til en tidligere 

Forening, som man fandt hos Salperne med enkelt Afkom, altid vare 

Bindestrenge? eller maaskee i nogle Tilfælde kun vare Spor til Foreningen 

med Moderlegemet? Man seer let, at hvis en Salpe med enkelt Afkom 

fandtes at have et saadant Spor uden derimod at have Spor til Binde- 

strenge, vilde dette ikke alene ikke tale for den Chamissoske Theorie, 

men lige derimod; det vilde nemlig være höist sandsynligt, at en saadan 

Salpe ikke hörte til den sammensatte, men til den enkelte Yngel. 

Men især gjelder det at finde Ynglen i en ganske ung enkeltfödt 

Salpe, helst i en saadan, der endnu hænger selv som Foster i Moderdyret. 

Indtil dette er fundet, maa det staae Enhver frit, enten at antage den 

Chamissoske Theorie, at hver anden Yngel (Generation) af Salperne er 

N 
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enkelt, hver anden sammensat, eller den her fremsatte, at de unge Salper 

altid föde enkelt Afkom, de ældre altid eller idetmindste almindeligviis 

sammensat. Afkom. 

En Indvending, der strax reiser sig mod den af mig givne "Theorie, 

er at den enkelte og den sammensatte Yngel ere hinanden temmelig ulige, 

at navnlig ikke alene Fostret fra Kjeden, men ogsaa det enkelte Salpe- 

foster aldrig ligner Moderdyret, hvori det sidder, men at hiint ligner det 

Moderdyr, hvori dette sidder, dette det Moderdyr, hvori hiint sidder; at 

f. Ex. om vi antage, at S. zonaria virkelig er en ung S. cordiformis, eller 

proles gregata til S. cordiformis som proles solitaria, da ikke alene Ungerne 

i S. cordiformis ligne S. zonaria, men paa den anden Side Ungerne i 

S. zonaria — efter den almindelige Regel at domme — ligne S. cordiformis. 

Hvor forunderlig end denne Erfaring er, og hvor haandgribeligt Vid- 

nesbyrd den end synes at give for Chamissos Theorie, troer jeg dog 

at kunne godtgjöre, at den ogsaa stemmer med den af mig fremsatte. 

Grunden til Formforskjelligheden mellem Fostrene af S. cordiformis 

og Moderdyret sögte jeg i $ 15 at vise ligger i Fostrenes eiendommelige 

Kjedeforening. Antage vi nu, at S. cordiformis under visse Omstændig- 

heder, navnlig i den yngre Alder, ikke frembringer Rjeder men enkelte 

Fostre — saa falder Grunden til denne Formforskjellighed bort, og det 

kan ikke undre, om Fostret allerede fra först af faaer en Form, der 

kommer den blivende meget ner. Besynderligt er det rigtignok, at 

Fostret i Modersliv i dette Tilfælde har en Form, som Moderdyret selv 

först senere opnaaer; men det Besynderlige falder dog for en stor Deel bort, 

naar man tager Hensyn til, at Formforskjelligheden (som i § 15 blev viist) 

beroer paa Forholdene i Rjededannelsen, ikke paa nödvendige Gradationer i 

Uddannelsen, altsaa aldeles ikke ere analogemed de saakaldte Metamorphoser. 

Jeg vover altsaa at opstille fölgende Theorie om Salpeforplan- 

telsen til nærmere Prövelse: Salperne frembringe i den yngre Alder 

enkelte Fostre, i den ældre Alder Fosterkjeder. Salperne undergaae 

ingen nödvendige Metamorphoser ; de enkelte Fostre have allerede i Mo- 
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dersliv i det Hele taget den blivende Form; men Fostrene i Rjederne have 

en temmelig afvigende Form, foranlediget ved selve Rjedeforbindelsen, 

og denne Form gaaer først seent over i den blivende. 

Tager jeg ikke meget feil, saa har denne Theorie den væsenlige 

Fordeel fremfor den Chamissoske, at den bedre stemmer overeens med 

de almindelige Regler for Forplantelsen. Maaskee bliver ogsaa en Om- 

stændighed bedre forstaaelig efter den end efter den Chamissoske Theorie, 

nemlig den Omstændighed, at Salper med Rjeder ere saa ulige sjeldnere 

end de med enkelte Fostre, i den Grad, at flere verdensomseilende Natur- 

forskere, der undertiden næsten synes at have seilet i bare Salper (see 

Meyen pag. 567), aldrig traf en eneste med Fosterkjede. 

§ 26. 
Mange Punkter staae endnu tilbage i Salpernes Historie at oplyse, 

som jeg maa overlade til Andre med rigeligere Hjelpemidler. Dog er 

det især Forholdet af de enkelte Salpefostre til Moderdyret, og deres Ud- 

viklingshistorie sammenlignet med de sammensatte Salpefostres, jeg over- 

ordenlig gjerne önskede endnu at kunne efterforske. Det maa være vigtigt 

at erfare, hvorvidt egenlig de for Æggestokke hos visse Arter (S. pinnata) 

tydede Organer fortjene delte Navn; hvorvidt Forholdet af de enkelte 

Salpefostre til Moderdyret er grundforskjelligt fra de sammensattes, og 

hvorvidt deres Udviklingshistorie er forskjellig fra disses. Hvad Meyen 

og Andre herom have meddeelt kan langtfra kaldes tilfredsstillende; 

hvad jeg selv fandt hos S. zonaria har ikke bragt vor Kundskab videre 

i denne Henseende. Derimod har jeg netop under Trykningen af denne 

Afhandling faaet Haab om at finde en bedre Leilighed til at anstille 

disse Undersøgelser, der da senere ville blive meddeelte særskilte. 



Forklaring over KRobberne. 

Tab. I. 

Fig. 1. Salpa cordiformis fra håire Sideflade. 

Fo: — — fra venstre Sideflade. 

- 3. — — fra Bugfladen. 

- A= — fra Rygfladen. 
a den höire Böilemuskel. 
b den venstre Böilemuskel. 

c Aandesækkens Ringklap. 
d—e—f Ringklappens Snöremuskel. 

g Udgangens Klap. 
h, i Udgangens Lukkemuskler. 
k, k, k de fem Par store Aandemuskler. 

I Gjellen. 
m Rygfolderne. 
n det bageste lille Par Aandemuskler. 
p> p den höire seröse Sek. 
q, 7 den venstre seröse Sæk. 
2 Fordöielseshulen. 
s Keglens Spidse. 
t det aflange Organ. 
u Hjernen. 
y udvendig Aabning for Fosterkjedens Rör. 
0! pq’ rs‘ t‘ u/ v‘ Fosterkjeden. 

Tab. Il. 

Fig. 5. Brystkassens forreste nedtrykte Ende. 

n Bugfladen. 

a den venstre Bôilemuskel. — 

b den höire Böilemuskel. 

- 6. Den bageste Ende af $. cordiformis seet lige bagfra. 
g Udgangens Klap. 

s Aabniug i Keglespidsen. 
y Aabning for Fosterkjedens Rör. 

- 7. Tvergjennemsnit af Brystkassen, omtrent i Legemets Midte. 
A  Bugfladens Middeldeel. 

Vid. Sel. naturvid, og mathem. Afh. VIII Deel. Cee 
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B Rygfladens Middeldeel. 
d, d Aandehulens Sidedele. 

e, e Aandehulens Middeldeel. 
h, h, h, h Skallens fire skarpe Hjörner. 
k, k Aandemusklerne omkring Aandesækken. 

U Gjellen. 
m Rygfolderne. 
o,o Aandemusklernes Befæstigelsessteder paa Bugsiden. 
p, p—q, q de seröse Sække. 

Fig. 8. Brystkassen af S. cordiformis opklippet paa den höre Sideflade. 

a, b, c, d, e, f, 9, k, I, m, n, 0, t, u som i Fig. 1—4 og 7. 

v,v Sidegrenene til Mundnerveringen. 
x Kjernen. 
æ Hjertet. 

- 9. Tvergjennemsnit af Gjellen (p) og Gjellekröset (4) omtrent 24 
Gange forstörret. 

- 10. Kjernens og det aflange Organs Region 8 Gange forstörret, 
k, k det forreste Par Aandemuskler. 

l,t,u,v som i Fig. 8. 
az det aflange Organs Længdespalte. 
y y dets indre glatte Rand. 

2,2 dets ydre takkede Rand. 

Tab. III. 

Fig. 44 og 42. Udgangsklappen 3 Gange forstörret. 
(Fig. 11 lukket, Fig. 12 aaben). 
a,a dens to Sidestykker. 
b dens Middelstykke. 

Karmen, hvortil den slutter. 

dens Fold fra Aandesekken. 
dens egenlige Aabning. 
dens lange Lukkemuskler. 
disses penselformige Anheftelse paa Klappen. 
Tverforbindelsen mellem Lukkemusklerne, 
den anden Tvermuskel. 
Aabningens fryndsede Rand. 

- 43. Infusionsdyr, fundne i Maven af S. cordiformis, 210 Gange for- 
störret. (pag. 325). 

- 44. Pladebekledningen af Aandehulens Sliimhinde hos $. cordiformis. 
210 Gange forstörret. (pag. 327 og 313). 

RE Wa AS 



Fig. 15. 

16. 

17. 

18. 
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Pladebeklædningen af den seröse Hinde hos Fostret af $. cordiformis, 
200 Gange forstårret. (pag. 353) (alle Hjörnerne for spidse.) 

Et Stykke af en Aandemuskel hos S$. zonaria, 200 Gange for- 
störret. (pag. 328). 

Et Stykke af en Aandemuskel hos Fostret af $. cordiformis, 
200 Gange forstörret. (pag. 360). 

S. zonaria opskaaret paa den höire Sideflade, 2 Gange forstörret ($ 2). 
a den höire Böilemuskel. 
b den venstre Böilemuskel. 
e Bugleben af Ringfolden ved Indgangen. 

d 
| Snöremuskel paa Indgangsklappen. 

g Udgangsklappen. 

å Lukkemusklerne paa Udgangsklappen. 

k, k, k Aandemusklerne. 
I Gjellen. 
m Rygfolderne. 

n Hul paa Skallen bagenfor Kjernen. 
o Hal paa Skallen foran Rygfolderne, 
p À stilkede Legemer (Fostre) paa Kjerneendens venstre Sideflade. 
s Fordöielseshulens Tap. (Spor til Keglen). 

t det aflange Organ. 
v Streng fra Rygfolderne til Hjertet. 
w Hjertet. 
x Kjernen. 
y den kortere Læbe af Ringfolden. 

“| Folder paa Sliimhinden ved Gjellens forreste Ende. 

Kjernen af §. zonaria, seet fra Rygfladen, 4 Gange forstörret. En 
Deel af Tarmen sees omfattet af Leveren. 

Tre Levergange fra $. zonaria (pag. 323). 
mikroskopiske Legemer i Tarmen af $. zonaria (pag. 325). 
Hjernen (2) og det aflange Organ (£) af S. zonaria, 6 G, forstörret. 

de stilkede Legemer (Fig. 18—p), 6 Gange forstörret. 

Tab. IV. 

23 (bis). Kegleenden af et andet Exemplar af S, cordiformis end Fig. 1—4. 
g Udgangsklappen. 

Ccc* 



Fig. 24. 

Be. 

n den venstre lille Aandemuskel. 
0,7, 8, €, u,v Fosterkjeden. 
r Fordöielseshulen og Kjernen. 
y Aabningen til Fosterkjeden (pag. 364). 
Den i foregaaende Figur synlige Deel af Fosterkjeden, 8 G. forstörret. 
A, A, A Kjedens convexe Flade (Fostrenes bageste Rand), 1ste Sæt, 
A!, A! Kjedens convexe Flade (Fostrenes bageste Rand), 2det Sæt. 
B’, B'' Kjedens ene Sideflade (Fostrenes Bugflade) af 2det og 3die Sæt. 
a’, a! Udgangen hos Fostrene i 2det Sæt, 
b, b b/, b’ Udgangsklapperne i Fostrene af det Aste og det Sæt. 
c,c Leveren i Fostrene af det Aste Set. 

d,d Kuglen (Hjernen) i Fostrene af det Qdet Set. 

e,e e, e Indgangen til Fostrene. 
lv kh" Röret til Qdet og 3die Sat. 
Keglen af $. cordiformis skaaret fra Brystkassen (Fig. 8), dens 

Skal klippet op og slaaet ud til Siderne fra m til m’, fra n til 2‘, 

saa at Fosterkjeden sees paa eengang i hele sin længde. 

opqrs Fosterkjedens første Sæt. 
tu dens 2det Sæt. 

vw dens 3die Sæt. 
x Stamröret. 
Den Deel af Fosterkjeden i Fig. 25, der er betegnet rstuvwx, 
forstörret 9 Gange. 

rs en Deel af det förste Sæt. 
tu det andet Sæt. 
vw det tredie Sæt. 
xyz Stamröret. 
A A Fosterkjedens convexe Flade (Fostrenes bageste Rand). 

B, B, B' B' BY’ BY" den ene af Kjedens Sideflader (Fostrenes Bug- 
flade) i Aste, 2det og 3die Sæt. 

C, €, C,/ C! Fosterkjedens concaye Flade (Fostrenes forreste Rand), 

Aste og 2det Sæt. 
b,b’ Udgangens Klap, Aste og 2det Sæt. 
e Leveren i Fostrene af Aste Sæt. 
d, d! Kuglen i Aste og 2det Sæt. 
e,e! Indgangen i Aste og 2det Sæt. 
h, h‘, h’' Röret. 
n Tarmen i Fostrene af Aste Sæt. 
& Kjerneknopperne paa Stamröret. 
8, y de to Siderækker, Kugleknopperne, paa Stamröret. 



Fig. 27. 
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Et Foster af förste Sæt, seet ved gjennemgaaende Lys under 
16 Ganges Forstörrelse. 

a Udgangen. 
b Udgangens Klap. 
e Leveren. 
d Hjernen. 
e Indgangen. 
f den höire Böilemuskel. 
g Indgangsklappens Snöremuskel. 

h Rörets Tverstriber. 

i det aflange Organ. 
k Aandemusklerne. 

1 Nerveringen. 
m Rygfolderne. 

n Tarmen og Maven. 
o Tarmrörets Forlængelse til Röret. 
p den fra Leveren til Réret gaaende Streng. 
q de stilkede Legemer (Fostre). 
r den överste (eller forreste) Bindestreng. 

s den nederste (eller bageste) Bindestreng. 
t Gaffelstrengen. 
2 3 3 
| Grene til det venstre Nabofoster. 

w Green til det venstre Gjenbofoster. 

a Grene til det höire Nabofoster. 

be Grene til det höire Gjenbofoster. 

ö Green til det venstre Gjenbofoster. 

Tre Nabofostre i deres naturlige Forbindelse, sete fra Rygfladen 

ved paafaldende Lys under 46 Ganges Korstörrelse. 

a Aandesækken. : 

b,b den seröse Hindes Hule. 

e Leveren. 

d, d 

€; 

f, f Rörets stribede Hinde. 
9,9 Rörets Sliimhiode. 
h,h Aabningen ind til Fostrets Aandehule. 
k,k Aandemuskler. 
7,5, Uy Vy Ws X, y, 2, @,ö som i Fig. 27. 

Rôrets Tverstriber. 



Fig. 29. 

- 31. 
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Den fortykkede spaltede Deel af Bindestrengene og Gafelstrengen 
ved 60 Ganges Forstörrelse. 

n,n,n Spaltaabningen paa hver af Grenene. 

1, 8, t, U,V, W, 2,9, 2, @,ö som i Fig. 27. 
To Par Gjenbofostre, der ved Rérets Sönderrivelse have kunnet 
trækkes ud fra hverandre uden at Bindestrengene sönderreves. 

B et Foster, der vender Bugfladen frem. 
C et Foster, der vender Rygfladen frem. 

d Kuglen. 
r,Su,v,x,y som i Fig. 27. 
Bugfladen af et Foster i 3die Sæt under 35 Ganges Fortårrelse. 
a Udgangen. 
b Fremstaaenhed af Aandesekken. 
d Fremstaaenhed af Kuglen. 

e Indgangen. 
m,m Skallen indad heklædt af den seråse Hinde. 
Et Par Gjenbofostre af det 3die Sæt ved gjennemgaaende Lys 
under 12 Ganges Forstörrelse. 

a Udgangen. 

c Leveren. 

d Kuglen. 
e Indgangen. 
f Fordybningen paa Bugfladen. 

n Tarmen. 

A Hulen af Rörets Sliimhinde. 

B Hulen mellem Sliimhinden og den stribede Hinde af Röret. 

Tvergjennemsnit af Overgangsstedet mellem det 3die Sæt og Stamröret. 

A Sliimhindens Hule. 

B Hulen mellem Sliimhinden og den stribede Hinde, 
c Kjerneknopperne. 

d Kugleknopperne. 
g den stribede Hinde, 

h Rörets Sliimhinde. 

Tvergjennemsnit af Stamröret 45 Gange forstörret. 

a Kjerneknopperne. 

b,b Side- eller Kugleknopperne. 
c Knopperne paa den concave Flade. 

m den ydre, forgengelige Hinde. 
n den stribede Hinde. 

o Sliimhinden af Rörct. 



Fig. 35. 
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Et lidet Stykke af Stamråret, opklippet og udbredt, seet ved gjen- 
nemgaaende Lys under 35 Ganges Forstårrelse. 

a Kjerneknopperne. 
b,b Side- eller Kugleknopperne, 
c Knopperne paa Rörets concave Flade. 
d, d Mellemstriberne. 
e,e,e Dupperne paa Rörets Kjerne- og Kugleknopper (pag. 341). 
De enkelte Fostre i et Foster af 8. cordiformis. (Fig. 27—g) ved 
32 Ganges Forstörrelse. 

a,b,c,d,e fem Fostre af forskjellig Störrelse. 
m det forreste, störste Fosters Plade (pag. 362). 
n,o Halsen og Stilken, hvorved Fostret hænger. 

Rettelser. 

pag. 303 lin. 8 Kryds læs Krös. 
— 304 — 14 Gjellekrydset læs Gjellekröset. 

— 312 foran sidste Linie: Blainville beskriver Hjernen meget tydeligen i Dictionnaire 

des sciences naturelles Tome 47 pag. 103, under Artiklen Salpa. 
— 356 lin. 9 Fig. 8—m læs Fig. 18—m. 
— 356 — 15 25 Ganges læs 16 Ganges. 
— 361 — 18 höire læs venstre. 

— 365 — 16 höire læs venstre, 
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REGISTER 

det Kongelige danske Videnskabernes Selskåbs 

naturvidenskabelige og mathematiske Afhandlinger. 

VIN DEEL. 

A. 

Acechlorplatin, om dette og om nogle andre 
Produkter af Virkningen imellem Platin- 

chlorid og Acetone, af Prof. Zeise, 173—216. 

— Bemærkning over Tilvirkning af Acetone, 
174—176. — Om Virkningen af Platinchlorid 

og Acetone i Almindelighed, 176—180. — 

Bedste Tilvirkningsmaade af Acechlorpla- 

tin, 180—182. — Egenskaber derved, 182— 
184. — Analyse deraf, 184—190. — Platin- 

carburet, 190—193. — Aceplatinosydul, 193 

— 196. — Acechlorplatin med Kalihydrat i 
Alkohol, 197. — Samme, oplöst i Acetone, 

med Ammoniak, 197—200.— Samme, med en 

alkoholisk Ammoniakoplösning, 200—202.— 

Samme, med en vandig Ammoniakvædske, 

202—203. — Samme, med Ammoniakluft, 

203—204. — Destillat af Acetone med Pla- 

tinchlorid, 204. — Platinharpix, 204—216. 
Aceplatinoxydul, 193—196, 
Anzma aperea, 48, 98. 

Antilope maquinensis, 87. 

Antilopeslegten, 87, 

B. 
Blik paa Brasiliens Dyreverden for sidste 
Jordomveltning, af Dr. Lund. Förste Af- 

handling: Indledning, 27—57. — Anden 
Afhandling: Pattedyrene,61—144.— Förste 

Orden: Bruta, 64—86; — förste Familie: 

Edentata, 64—65; — anden Famlie: Effo- 

dientia, 65—71; — tredie Familie: Tardi- 

grada, 71—86. — Anden Orden: Acleidota, 

Vid. Sel. naturvid. og mathem. Afh, VIII Deel. 

86—98; — förste Familie: Ruminantia, 

86—90; — anden Familie: Pachydermata, 

90—91; — tredie Familie: Fera, 91—98. — 

Tredie Orden: Myoidea, 98— 106; — Pung- 

dyrenes Familie, 106—107; — Flaggermu- 

senes Familie, 107—108. — Fjerde Orden: 

Quadrumana, 108—111. — Oversigt over 

Arterne og Sammenligning imellem de nu- 

levende og de uddöde, 127—129. — Over- 
sigt over andre Naturforskeres Bidrag til 

denne Gjenstand, 129—131. — Fortegnelse 
over Pattedyrene i Rio das Velhas’s Flod- 
dal, 132—138. — Tillæg, 138—140. — For- 
klaring over Afbildningerne, 131—144. — 

Tredie Afhandling, 219—272. — Belte- 
dyrenes Familie, 225—229; — Dovendyre- 
nes Familie, 229—235; — Pungdyrenes 

Familie, 235—240; — Gnavernes Familie, 

239—251; — Flaggermusenes Familie, 251 
—254; — Abernes Familie, 254—255. — 

Resultater af denne Afhandling, 255—273. 
— Fortegnelse over Arterne, 264—268. — 

Forklaring over Afbildningerne, 268—272. 
Tilleg til de to sidste Afhandlinger, 

275—291- — Fortegnelse over Arterne, 

291—295. — Forklaring over Afbildnin- 
gerne, 295—296. 

Bradypus torquatus, 74, 

Buansu, 93. 

C. 
Cabassou, 56, 56. 

Cachicame, 55. 

Cachorro d’agoa, 249. 

Ddd 
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Cachorro de campo, 249. 
— de matto, 249. 

Callithrix, 254. 

— antiquus, 255. 

Canis Azzarae, 91. 

“— jubatus, 91. 
— primevus, 93. 

—  protalopex, 92. 
— spelæus, 92. 

— troglodytes, 92 

Carigueya, 236. 

Cavia aperea, 246, 282, 283. 

—  bilobidens, 286. 

— rufescens, 284. 

— rupestris, 282, 285. 

— saxatilis, 286. 

Caypore, 109. 

Cerodon rupestre, 285. 

Cervus campestris, 87. 

— rufus, 53. 

—  simplicicornis, 87. 

Chlamydotherium giganteum, 69, 83, 227, 
— Humboldtii, 69, 83, 227. 

Cirquinson, 56. 

Coelodon maquinense, 72, 85, 230. 

Coelogenys laticeps, 248. 

= Paca, 48. 

Calicorto, 237. 

Cuguaren, 54. 

Cynailurus minutus, 91, 92, 94. 

D. 
Dasyprocta Aguti, 48, 100, 286. 

Dasypus encoubert, 55, 
== gigas, 56, 57, 64, 179. 

— gilvipes. 55, 57. 

— gymnurus, 45, 57, 79. 

— hybridus, 66. 

— longicaudus, 55, 56, 57, 66. 

— novemeinctus, 65, 66. 

— octocinctus, 55, 66, 225, 226, 227. 

_ octodecimeinctus, 55. 

— peba, 55. 

— punctatus, 227. 

— septemcinctus, 66. 

— setosus, 59. 

— sexcinctus, 55. 

Dasypus Tatu-ay, 56. 
— tricinctus, 65. 

— unieinetus, 55, 65. 

— uroceras, 66, 67. 

Decomposition af en Classe af Functioner, 

1—15. ) 
Destillat af Acetone med {Platinchlorid, 204, 

Dieotyles, 53. 

Didelphis albiventris, 106, 236, 239. 
_ Azzarae, 236, 

— aurita, 106, 236, 239. 

— hrachyura, 106, 237. 

— incana, 237, 238. 

— marsupialis, 236. 

— murina, 51; 52, 106, 237. 

— myosura, 238. 

— pusilla, 106, 237, 238. 

— tricolor, 237. 

— trilineata, 237. 

— virginiana, 236. 

E. 
Echimys, 49, 52, 98, 241, 243. 

— antricola, 242. 

— apereoides, 98. 

— cayennensis, 244. 

— chrysurus, 244. 

dactylinus, 244. 

elegans, 99, 242, 245. 

laticeps, 99. 

longicaudus, 244, 
— spinosus, 244. 

_ sulcidens, 49, 99, 243. 

Eirara, 93, 9. 

Enano 337. 

Elle] 

Encoubert, 55, 66. 

Euphractus, 66, 68, 77. 

F. 
Felis concolor, 54, 

— exilis, 290. 

— jubata, 91. 

— macroura, 91. 

Flaggermuus, 46. 

Forsög til en elementarisk Fremstilling af 
de periodiske Kjædebrükers Egenskaber, 

145—170. 
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Functioner, Decomposition af en Classe af 

saadanne, 1—15. 

Functioner, Summation af de transcendente, 
hvis Differentialer ere algebraiske, 16—26. 

G. 
Gigo, 255. 

Gigot, 255. 
Glossophaga, 47. 
Guigo, 110, 254, 255. 
Gutiå, 48, 52. 

H. 
Heterodon, 67. 
Hjorteslegten, 53, 87. 
Hoplophorus euphractus, 70, 83, 228. 

— minor, 290, 

— Selloi, 228. 
Huleschakal, 93. 

Huleuglen, 51. 

Hyæna neogæa, 94. 
Hydrochoerus Capibara, 48. 

— sulcidens, 100. 

Hydromys, 249. 

I. 

ligé, 255, 
ligot, 255. 

R. 
Kameelslegten, 87. 
Kapivaren, 48, 100. 

Kjædebråker, de periodiske, Fremstilling af 
deres Egenskaber, 145—170. 

Kerodon moco, 285. 

—  rupestre, 50. 

L. 
Lagostomus, 209. 
Lappas dos Morcegos, 46. 

Leptotherium, 88. 
Lepus Tapeti, 48. 
Loncheres, 98, 243. 

— elegans, 245, 287, 

Lutra, 94. 

M. 
Megalonyx, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 

82, 85, 119, 231. 

= Bucklandii, 85, 233." 
— Cuvieri, 85, 233. 

— gracilis, 233. 

— Jeffersonii, 85, 233. 

— minutus, 85. 

Megatherium, 71, 76, 77, 78, 80, 81, 85, 233. 

Moco, 50. 

Molossus, 47, 

Mus aquaticus, 240. 

araneus, 237. 

debilis, 280. 

decumanus, 49, 99, 278. 

expulsus, 280. 

fossorius, 276. 

lasiotis, 50, 52, 280, 

lasiurus, 50, 51, 52, 280. 

leucogaster, 276, 

longicaudus, 288. 
mastacalis, 240, 

musculus, 49, 98, 278. 

orycter, 280, 281. 

principalis, 276. 

pyrrhorhinus, 276. 

rattus, 49, 278. 

robustus, 280. 

setosus, 49, 98, 225, 277, 280. 

talpinus, 280, 281. 

vulpinus, 279, 280. 

Mycetes crinicaudus, 110. 

Myopotamus bonariensis, 249. 
Myrmecophaga jubata, 56, 57, 225, 233. 

— Tamandua, 56, 57. 

— tetradactyla, 225. 

N. 

elm ede tal A PT al cles allel alt | 

Næsebjornen, 93. 
Nasua, 93, 94, 95, 

Navlesvinet, 90. 

Nelomys, 241, 243. 

— antricola, 242, 246. 

— sulcidens, 245. 

P. 
Paca, 48, 52. 

Pachytherium, 70. 

Ddd+ 
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Pappamel, 249. 

Pedetes, 289. 

Peréa, 48, 98, 108. 

Periodiske Kjædebroker, 145—170. 

Phyllomys, 243. 

Phyllostoma, 47. 

— dorsale, 289. 

— lineatum, 290. 

Piggede Rotter, 49, 98, 241. 

Platinchlorid, om nogle Produkter af Virk- 
ningen imellem dette og Acetone, af Prof. 
Zeise, 173—216. 

Platincarburet, 190—193. 

Platinharpix, 178, 204. 

Priodon, 66, 77. 

—  giganteus, 67. 

Protopithecus brasiliensis, 109, 254. 

Pulex penetrans, 225. 

Q. 
Quouiyiä, 249. 

R. 
Rapoza, 249. 

Rotteslægten, 49. 

S. 
Sandloppen, 225. 

Salperne, Undersøgelse over deres Anatomie 
og Physiologie, af Prof. Dr. D. F, Eschricht, 

299—391. — De anatomiske Forhold i Al- 

mindelighed, 301—308. — Organerne for 

de dyriske Livsyttringer, 308—312. — Ner- 
vesystemet, 308&—310. — Sandseorganer, 
310—312. — Bevægelses- og Respirations- 
organer, 312—321. — Ernæringsyttringer, 

321—325. — Salpernes Udvikling, 331—391. 
Sciurus aestuans, 48. 

Speothos pacivorus, 93, 91. 

Sphiggurus spinosus, 48. 

Strix perlata, 51, 104, 

Summation af de transcendente Funetioner, 

hvis Differentialer ere algebraiske, af Chr. 
Jürgensen, 16—26, 

Synoetheres insidiosa, 99, 100. 

— prehensilis, 99, 100. 

T. 
Tapiren, 53, 90. 
Tapirus suinus, 290. 

Tatou a longue queue, 55. 
— noire, 66. 

Tatu-apara, 56. 

Tatu-ay, 56. 

Tatu bola, 56. 

Tatu canastra, 56. 

Tatu de folhas, 226. 

Tatu de rabo molle, 55. 

Tatuete, 55. 

Tatu-eté, 55. 

Tatu-hu, 66. 

Tatu-matacco, 56. 

Tatu-mulita, 56. 

Tatu-negro, 55. 

Tatu-peba, 55. 
Tatu-pichy, 56. 

Tatu-poya, 55. 

Tatusia, 64. 

—  peba, 55. 
Tatu-velu, 56. 

Tatu verdadeiro, 55, 56, 66. 

Tilvirkning af Acechlorplatin, 180—182. 

— — Acetone, 174—176. 

Tolypeutes, 66, 70. 
— tricinctus, 229, 

U. 
Ursus brasiliensis, 13, 

V. 
Vespertilio, 47. 

X. 
Xenurus, 66, 77. 

— antiquus, 227, 

— nudicaudus, 227. 
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REGISTER 

til À 

Oversigten over Selskabets Forhandlinger og 
dets Medlemmers Arbeider 

fra 31. Mai 1836 til 31, Dec. 1839. 

Acehlorplatin LXXVI- 
LXXX. ” 

Acetone XLV-XLVII. 
Adresse til Kong Christian VIII ved hans 

Thronbestigelse LXVIII-LXXI, 
Aeschylos Eumenider XCIH, / 
Amphipoder, Grønlands XXXIV. 
Anguilla acutirostris XX VI-XX VII. 
Anoema L, 

XLV-XLVII, 

Balenoptera boops LXXXII, 
Berzelius, Baron, Bemærkninger med Hen- 

syn til Runamo XCIII-XCVIII. 
Blainville, H. M. D., optages til Medlem 

LX XII. 
Bloch, Chirurg, modtaget meteorologiske In- 
strumenter CI. 

Boloretin XCI-XCII. 
Bradypus tridactylus, dens Undernet LVI. 

Brasiliens Dyreverden för sidste Jordom- 
veltning XLVIH-LV, LXXXIV- 
LXXXVI. 

Bröndsted, Etatsraad, Afhandling om Öen 
Leukas XXXVI-XLI; metrisk Oversæt- 
telse af Æschylos Eumenider XCIII. 

Byzantisk Literaturhistorie, Bidrag dertil 
XCIX-CI, 

Caclogenys L, LXXXVI. 
Callithrix LXXXVI, primævus LXXX VIL 
Canga XLIX. 5 

Canis spelæus XXVIII. 
Causus rhombeatus LXXV-LX XVI. 
Chlorplatin XX VII. 

Anm, 

istedetfor det sidste Register S. 397. 
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